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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 تورٌدات  425541برلم  21111115، لٌد فى  11111.111احمد كرار ؼزالى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش نجٌب الرٌحانى5عمومٌه ومهمات امن صناعى فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

عن تجارة  425543برلم  21111115لٌد فى ،  5111.111عبدالمنعم كامل مرسى جادهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 الحى العاشر باالرضى 1زهراء مدٌنة نصر شمه  1234ادوات منزلٌه ، بجهة : 

عن تجارة عطور  425556برلم  21111112، لٌد فى  21111.111احمد حسن ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ش حسن فوده دروٌش العربى2دوٌه ، بجهة : ومستحضرات تجمٌل ولوازم الصٌدلٌات فٌماعدا اال

عن مطعم  425522برلم  21111112، لٌد فى  5111.111اسالم كامل السٌد على كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ش احمد تٌسٌر عمارات المروه ارض الجولؾ 24ماكوالت تٌن اوى ، بجهة : 

عن تورٌدات  425612برلم  21111112، لٌد فى  11111.111ماله ،   محب عبد المالن حنا كٌرلس  ، تاجر فرد ، رأس -  5

مطبوعات ومستلزماتها ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ وفٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول 

 لؾ مصنع كوفرتٌناخ -ش عبد العظٌم  1، بجهة :  2111لسنة  551موافمة امنٌة رلم  -على التراخٌص الالزمة ( 

عن  425552برلم  21111113، لٌد فى  51111.111مروه ٌسرى ٌوسؾ عبد الؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

مماوالت عمومٌة وتورٌدات اجهزة انذار وكامٌرات مرالبة وتصمٌم خطوط شبكات االطفاء فٌما عدا السلكٌة والالسلكٌة ، بجهة : 

 االمٌرٌة شمة بالدور االرضىشارع عبد الؽنى السبكى  11

عن تجهٌز  425621برلم  21111125، لٌد فى  12111.111ابراهٌم احمد ابراهٌم عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش عبد السالم عطٌه حمامات المبه 4وجبات وتورٌدها ، بجهة : 

عن تجارة  425631برلم  21111121، لٌد فى  12111.111ادهم نجاح عبد الاله عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 محل باالرضى -الحى العاشر  -زهراء مدٌنة نصر  2122المصوؼات والمشؽوالت الذهبٌة ، بجهة : عمارة 

عن ممر  425662برلم  21111124، لٌد فى  251111.111وجٌه محمود عبد الهادى لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

امتداد  11( ، بجهة :  2111لسنة  162على المالبس فٌما عدا تصنٌع المالبس العسكرٌة ) موافمة امنٌة رلم  ادارى لمصنع طباعة

 ولى العهد

عن شحن وتفرٌػ  425654برلم  21111126، لٌد فى  51111.111مراد صالح مراد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش حافظ بدوى الحى السابع شمه بالدور االرضى 14وتورٌد االثاث واالجهزة المنزلٌه ، بجهة : 

عن بماله ،  425552برلم  21111112، لٌد فى  11111.111حسام احمد محمود فاضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش عاشور المبلط 32بجهة : 

عن مركز خدمة  425551 برلم 21111113، لٌد فى  5111.111للٌان مٌالد زكى رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 شارع حسٌن شفٌك المصرى من شارع عبدالحمٌد بدوى 4صٌانة االجهزه االلكترونٌه ، بجهة : 

عن  425515برلم  21111114، لٌد فى  51111.111احمد ابراهٌم ابوالفضل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 هش احمد عرابى االمٌر32ٌمماوالت الومٌتال ، بجهة : 

عن تورٌد  425641برلم  21111121، لٌد فى  11111.111ابراهٌم عرٌان جٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ش المدٌنه المنوره من احمد عصمت 15/25مواد ؼذائٌه ، بجهة : 
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 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  425616برلم  21111115، لٌد فى  15111.111طارق مجدى عبده ابراهٌم حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

، بجهة :  2111لسنة  214موافمة امنٌة رلم  -بالى استٌشن ) فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( 

 1شمة رلم  -ش عبد العزٌز فهمى 3

بٌع احذٌه  عن 425632برلم  21111121، لٌد فى  111111.111محمود على دمحم صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ش التروللى العماد 16وكوتش ، بجهة : 

عن عطاره  425216برلم  21111122، لٌد فى  11111.111منصور دمحم دمحم المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ش مصطفى منٌر من مٌدان حجالن النعام 21وعالفه ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  425212برلم  21111125، لٌد فى  21111.111ه ،  كرم ابراهٌم على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  15

 ش عبدالحمٌد بدوى امام نادى الشمس31جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن تورٌد  425551برلم  21111116، لٌد فى  111111.111بٌشوى بنٌامٌن مرلس ابادٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش الشهٌد مصطفى رٌاض 24ع 2شمه  6البه ماعدا الالسلكٌه ، بجهة : م نصر ؼرفه كامٌرات وانظمه مر

عن تجارة  425555برلم  21111113، لٌد فى  11111.111رومانى جمٌل لمعى توفلٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش المدٌنه المنورة النزهه الجدٌده 21لعب االطفال ، بجهة : 

عن دعاٌة  425666برلم  21111124، لٌد فى  11111.111لسعود صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم فتحى ابو ا -  21

واعالن وادارة المؤتمرات ) فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت وفٌما عدا الكتب الدٌنٌة والمصاحؾ 

ش شمس الدٌن الذهبى الجولؾ شمة  22، بجهة :  2111لسنة  161موافمة امنٌة رلم  -وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( 

 53بالدور الخامس رلم 

عن ادارة  425622برلم  21111115، لٌد فى  11111.111حسام دمحم حسٌن عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الدور السادس - 612شمة  -ش مكرم عبٌد  52المطاعم ، بجهة : 

عن تورٌدات  425611برلم  21111115، لٌد فى  5111.111ٌوسؾ حنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مارٌا ماجد  -  23

مستلزمات الطباعه فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجاالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ بعد الحصول على التراخٌص الالزمه فٌما عدا 

 2شارع المدس الشرٌؾ تمسٌم الشرطه شمه  25، بجهة :  2111لسنة  111خدمات االنترنت موافمه امنٌه رلم 

عن بٌع  425624برلم  21111125، لٌد فى  11111.111ولٌد عاطؾ شولى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

ماكٌنات تصوٌر مستعمله ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ( وبعد الحصول على التراخٌص 

 ش سنان 3( ، بجهة :  2111/  131ما عدا خدمات االنترنت ( ) موافمه امنٌه الالزمه ) فٌ

عن بٌع  425522برلم  21111113، لٌد فى  11111.111عوض السٌد العربى عوض عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 طرٌك النصر -رامو  -ش عمر بن الخطاب  1ارضى عمار  13مالبس جاهزة ، بجهة : محل رلم 

عن مطعم ، بجهة :  425526برلم  21111112، لٌد فى  5111.111دمحم سعد دمحم ؼز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ش انور المفتى15ب4ق

عن مماوالت  425611برلم  21111112، لٌد فى  211111.111رمضان حمدان بكرى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ش مسجد الهداٌه من ش الورشه 1الثالث بالدور  2عامه ، بجهة : شمه 

عن تورٌد مالبس  425554برلم  21111113، لٌد فى  11111.111ابراهٌم دمحم على داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش سلٌم االول45جاهزه ، بجهة : 

 425641برلم  21111121، لٌد فى  3111111.111محمود سامى محمود سٌد السرجانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

عن مماوالت عمومٌه واعمال متكامله وتورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( واستٌراد وتصدٌر ) 

 عمارات شباب المهندسٌن 4دور  44شمه  4( وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة :  11جموعه والم 6من المجموعه  36فٌما عدا الفمرة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  425655برلم  21111121، لٌد فى  15111.111فؤاد عبد الممصود عٌد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 شارع النزهه 162طٌور ، بجهة : 

عن  425652برلم  21111126، لٌد فى  11111.111أس ماله ،  الزهٌرى للتدرٌب على اللؽات  ، تاجر فرد ، ر -  31

ش ابوالعتاهٌه امتداد  66التدرٌب على اللؽات ) فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

 عباس العماد

عن تجاره  425212برلم  21111122، لٌد فى  5111.111رحاب دمحم السٌد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 مشروع زهراء م نصر الحى العاشر الدور االرضى 2123ادوات مكتبٌه وكتب دون التصوٌر ، بجهة : 

عن  425612برلم  21111122، لٌد فى  21111.111سحر ابراهٌم عبدالعظٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ى الحى السابعش حافظ بدو 55تجارة مالبس ، بجهة : ع 

عن تورٌد  425211برلم  21111122، لٌد فى  5111.111صفوت السٌد بكر راضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ش مصر والسودان 132وتجارة مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن تورٌد  425656برلم  21111126، لٌد فى  51111.111ؼسان حمدان عبد الكرٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 1الدور 5شارع حلمى حسن على المنطمه 26اكواب ورلٌه وكرتون ، بجهة : 

عن مماوالت  425613برلم  21111112، لٌد فى  11111.111احمد دمحم دمحم عباس الموشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ب وحده ادارٌة المٌثاق 3111عامة ، بجهة : 

عن مكتب  425564برلم  21111111، لٌد فى  21111.111د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صادق رشاد الصادق محمو -  32

 ش عرب الحصن خرطة ابوساطل 6نمل داخلى ، بجهة : 

عن مكتب  425545برلم  21111116، لٌد فى  5111.111فرج عبدالمحسن محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 عودٌه مٌدان السواح االمٌرٌهعمارات الس 511رحالت ، بجهة : 

عن تورٌدات  425613برلم  21111115، لٌد فى  51111.111باهى اشرؾ خٌرى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش بور سعٌد محطه الدلتا 63) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( وتجاره لطاع االلومٌتال ، بجهة : 

عن مطعم كشرى  425514برلم  21111114، لٌد فى  5111.111عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سالمه دمحم سٌد دمحم -  41

 ، بجهة : شارع ابو بكر الصدٌك شروق م نصر اول مسجد الهجانه

عن بٌع مالبس  جاهزه  425664برلم  21111124، لٌد فى  25111.111دمحم احمد سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش العماد 11بلون  2، بجهة : مساكن المطرٌه الجدٌه مدخل  حرٌمى

عن بٌع المطن ،  425214برلم  21111122، لٌد فى  11111.111احمد حسن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 سٌد ابو النجا 55بجهة : 

عن تخلٌص جمركى  425215برلم  21111122، لٌد فى  12111.111على مبارز على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 ش الوحده العربٌه 116وشحن ، بجهة : 

عن مكتب  425213برلم  21111122، لٌد فى  111111.111احمد جمال دمحم احمد عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش الخلٌج المصرى 145تاجٌر سٌارات ، بجهة : 

عن تجاره  425663برلم  21111124، لٌد فى  11111.111ر فرد ، رأس ماله ،  سامح مجدى عبد العزٌز دمحم  ، تاج -  45

 ش محمود عمار الورشه سابما21االخشاب ، بجهة : 

عن مطعم كبدة ومخ ،  425211برلم  21111125، لٌد فى  11111.111دمحم سمٌر دمحم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 المظلوم الجدٌدةمساكن  12بجهة : محل بالعمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  425655برلم  21111126، لٌد فى  2511.111هدى سالمه دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ش الجٌش 223شكمانات ، بجهة : 

عن  425645برلم  21111121، لٌد فى  11111.111دمحم عطٌه عبد المعطى البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

، بجهة :  2111لسنة  535موافمة امنٌة رلم  -ك عمارى ) فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( تسوٌ

 مكرم عبٌد - 1الدور  - 13شمة  -أ عمارات الهٌئة العربٌة للتصنٌع  3

عن مكتبه ) دون  425646برلم  21111121، لٌد فى  5111.111دمحم عبد النبى حامد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 3محل  -برج الثورة  -ش ترعة الخماسٌن  2التصوٌر ( ، بجهة : 

عن تورٌدات  425534برلم  21111114، لٌد فى  51111.111عمرو محمود دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 دٌر المالن شارع حمدى 5عمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

عن  425521برلم  21111112، لٌد فى  111111.111احمد حسن احمد الصاوى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 الدور االول -المنطمة التاسعة  25بلون  3عمارة  1اصالح وتورٌد وصٌانة اجهزة طبٌة ، بجهة : شمة 

عن  425556برلم  21111113، لٌد فى  3111.111رأس ماله ،  اسامه بارح جاد الرب عبد المالن  ، تاجر فرد ،  -  52

مطبعه ) فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص 

 ش ٌعموب بطرس حالٌا ٌعموب باؼوص سابما 5( ، بجهة :  2111/  554الالزمه ( ) موافمه امنٌه 

عن  425625برلم  21111111، لٌد فى  51111.111هشام محمود على عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ب ش السباق موق المٌالند15مماوالت ، بجهة : 

عن  425642برلم  21111111، لٌد فى  51111.111عبدالرحمن دمحم عبدالمجٌد دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

واعالن ومطبوعات وتنظٌم معارض ومؤتمرات واستشارات تسوٌمٌه وتدرٌب اكادٌمى كمبٌوتر لؽات فٌماعدا خدمات دعاٌه 

 أ ابن اٌاس منشٌه البكرى2االنترنت وفٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ، بجهة : 

عن تورٌدات  425651برلم  21111121، لٌد فى  111111.111احمد دمحم مختار حسن طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

ش  4عمومٌه ومماوالت متكامله مع جهات ملزمه بالخصم واالضافة ) دون مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ، بجهة : 

 دردٌرى حسن من ش دكتور علوى

عن بالى  425611برلم  21111115فى  ، لٌد 31111.111دمحم عبد الرازق السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش كمال حسن على 15استٌشن )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة : 

عن تجاره شنط  425653برلم  21111126، لٌد فى  5111.111دمحم بٌومى السٌد بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 درب المحكمه 5،  3،  1حرٌمى جمله ، بجهة : 

عن مكتبه ،  425531برلم  21111113، لٌد فى  2111.111جمال حسن محمود زارع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 مسطح ب مدٌنة التوفٌك61: عمارة بجهة 

عن  425555برلم  21111116، لٌد فى  21111.111زٌنب السٌد ٌحٌى مرسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 م النور عباس العماد 53شمه  5ب د  4تورٌدات عامه فى ما عدا مجاالت الداٌه واالعالن ، بجهة : برج

عن ممهى )فٌما  425515برلم  21111112، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،   صبرى دمحم مهدى سعد  ، تاجر -  61

 ش المشروع ناصٌه ش طه حسٌن 62عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة : 

عن مكتب دعاٌه  425512برلم  21111114، لٌد فى  11111.111صالح احمد عمر السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

واعالن ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وفٌما عدا خدمات االنترنت ( وبعد الحصول على 

 ش الخلٌل ابراهٌم من مصطفى حافظ 155( ، بجهة :  2111/  524التراخٌص الالزمه ) موافمه امنٌه 

عن  425516برلم  21111114، لٌد فى  11111.111ماله ،  فادى عونى ناشد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس  -  62

 ش سنان 55اكسسوارات موباٌل ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  425652برلم  21111121، لٌد فى  21111.111ابراهٌم ٌوسؾ سعد عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ش محطة المدرسة الحى العاشر 531تورٌد عماله داخلٌه ، بجهة : 

عن ورشة  425656برلم  21111121، لٌد فى  11111.111رؾ شولى مهنى توفٌلس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اش -  64

 عٌن شمس الؽربٌة -ش شعراوى محمود  21تصلٌح احذٌة ، بجهة : 

عن بالى ستٌشن  425641برلم  21111121، لٌد فى  5111.111ساره حمدى عزب حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

ش امتداد  36، بجهة :  2111لسنة  231موافمة امنٌة رلم  -فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ) 

 عبد الرحمن نصر

عن ورشة  425525برلم  21111112، لٌد فى  51111.111ٌاسمٌن ابراهٌم وهٌب شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 الدور االرضى -المنطمة الثامنة  -عمر حفنى  11هة : تشؽٌل معادن ثمٌنه ، بج

عن تاجٌر  425551برلم  21111112، لٌد فى  5111.111حمدى دمحم محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 شارع عبدالمنعم رضوان م االندلس 12سٌارات ، بجهة : 

عن  1111111برلم  21111111، لٌد فى  11111.111اله ،  جرمٌن فكرى ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس م -  65

 شارع صدلى احمد متفرع من شارع عبدالجابر عبدالستار11ورشة اصالح المعدات الطبٌه للمستشفٌات وطلمبات المٌاه ، بجهة : 

عن ورشه  425642برلم  21111121، لٌد فى  11111.111جرمٌن فكرى ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

ش صدلى احمد متفرع من  11اصالح المعدات الطبٌه للمستشفٌات وطلمبات المٌاه وشبكات الؽازات بالهواء المضؽوط ، بجهة : 

 ش عبد الجابر عبد الستار

عن ورشة  425613برلم  21111126، لٌد فى  51111.111دمحم الحسٌنى همام حمزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 صالح عبد الهادى 33ى ، بجهة : سمكر

عن تورٌد  425611برلم  21111122، لٌد فى  51111.111احمد دمحم صالح عبدالصبور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش الخلٌل ابراهٌم من احمد عصمت1مستلزمات طبٌه وادوٌه ، بجهة : 

عن التدرٌب  425652برلم  21111126، لٌد فى  11111.111احمد رشاد عبد الجواد راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

على االنشطه الرٌاضٌه واالجتماعٌه والرحالت المعسكرات )فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، 

 ش الخلٌفه المطٌع من ش موسى ابن نصٌر الحى السابع 5دور ارضى عمار  3بجهة : ؼرفه 

عن  425524برلم  21111113، لٌد فى  111111.111ٌا مصطفى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم زكر -  23

 ش دار السعاده شمه بالدور االرضى 33مماوالت عامه وتورٌدات )دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ( ، بجهة : 

عن تسوٌك  425552برلم  21111113، لٌد فى  51111.111سامح مجاهد احمد عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

، بجهة  2111لسنة  531موافمة امنٌة رلم /  -واستثمار عمارى فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

 شارع دمحم شفٌك 33: 

ورشة  عن 425553برلم  21111116، لٌد فى  111111.111مصطفى فتحى سٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش اسماعٌل بكر 3مالبس حرٌمى ، بجهة : 

عن تجارة  3333333برلم  21111121، لٌد فى  4111.111جورج شاكر ٌوسؾ جورجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 1ش المنطره ٌفتح على ش المسافر خانه محل 34االت والمعدات الزراعٌة ، بجهة : 

عن مطبعه فٌما عدا  425612برلم  21111115، لٌد فى  25111.111، رأس ماله ،  دمحم على احمد حسٌن  ، تاجر فرد  -  22

 114اصدار الصحؾ والمجاالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول التراخٌص الالزمه موافمه رلم 

 ، بجهة : ش العلواٌا من ش احمد عرابى 2111لسنة 

عن تسوٌك عمارى  425626برلم  21111111، لٌد فى  5111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  هند رزق عٌد حسن  ،  -  25

 امتداد رمسٌس 136وتسوٌك الكترونى )بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ماوالت عن م 425651برلم  21111126، لٌد فى  11111.111عمر عبده محمود ابو الٌزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 شٌراتون 211مبنى  4ش حى الملتمى العربى وحده  35واستثمار عمارى ، بجهة : 

عن مطعم لتمدٌم  425662برلم  21111121، لٌد فى  111111.111هشام دمحم دمحم عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 م التوفٌك 111الماكوالت المعجنات االٌطالٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  425533برلم  21111113، لٌد فى  51111.111سند زٌاده االلفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اشرؾ دمحم -  51

 شارع جمال حمدان م نصر اول 2شارع  2عامه وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : شمه بالعمار 

عن استثمار  425541برلم  21111116، لٌد فى  11111.111،  دمحم السٌد محمود حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  52

 ش خلٌل العروسى الدور االول 21عمارى ، بجهة : 

عن بٌع  353166برلم  21111116، لٌد فى  1511.111دمحم سٌد جابر عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 نزههسور نادى النصر ال 12مستحضرات تجمٌل ، بجهة : المحل رلم 

عن  4255524برلم  21111113، لٌد فى  111111.111دمحم زكرٌا مصطفى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 شمة بالدور االرضى -شارع دار السعادة  33مماوالت عامة وتورٌدات ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( ، بجهة : 

عن ورشة  425531برلم  21111115، لٌد فى  111111.111اله ،  مٌالد حلٌم سلٌمان بولس  ، تاجر فرد ، رأس م -  55

 الدور الخامس فوق االرض 15أ زلاق الحوش علٌوه فارس ورشه رلم 6احذٌه ، بجهة : 

عن تعلٌم  425614برلم  21111112، لٌد فى  11111.111مصطفى محمود توفٌك عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

الدور الثامن  513، بجهة : شمه  2111/121انشطه فنٌه فٌماعدا خدمات االنترنت عبد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه 

 حى الواحه 51بلون  1عمارة 

عن  425615برلم  21111115، لٌد فى  41111.111دمحم محمود اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماعٌل  -  52

/  561التسوٌك العمارى ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه () موافمه امنٌه 

 أ 1الدور االرضى  عماره جنوب م نصر امتداد حس المامون شمه ب 25( ، بجهة : ق  2111

عن توزٌع  425615برلم  21111115، لٌد فى  5111.111ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبد النبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 حاره الجوار متفرع من ش البٌطار 5كتب ، بجهة : 

عن دار نشر  425624برلم  21111111ى ، لٌد ف 11111.111منى دمحم احمد لطفى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

وتوزٌع الكتب ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ وفٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على 

 شمة بالدور االول -م الثامنة  -ش حسن الشرٌؾ  45، بجهة :  2111لسنة  521موافمة امنٌة رلم  -التراخٌص الالزمة( 

عن تجارة  425625برلم  21111111، لٌد فى  11111.111محمود ابراهٌم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش سٌد سعد ناصٌة ش طه حسٌن تمسٌم زهرة المدٌنه 13اثاث ، بجهة : 

عن استثمار  425631برلم  21111111، لٌد فى  51111.111اٌمن رمضان دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 1م26ب  11ش تحسٌن فرؼلى الدور االرضى ق 12عمارى ، بجهة : 

عن  425625برلم  21111126، لٌد فى  11111.111عمر خالد موسى عبد الخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 الشٌراتون 211اٌه مبنى  2حى الملتمى العربى مكتب  35مماوالت وتشطٌبات ، بجهة : 

عن مكتب  425612برلم  21111126، لٌد فى  11111.111اطؾ عباس ابراهٌم عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  13

 ش ابو حٌان التوحٌدى 35رحالت داخلٌة ، بجهة : شمة بالدور االرضى عمار 

عن  425536برلم  21111114، لٌد فى  5111.111دمحم ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 عمارات شراره 36عماره  3كوافٌر للسٌدات ، بجهة : شمه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن خدمات  425521برلم  21111113، لٌد فى  11111.111ٌالوت جوده سعٌد الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

دمات االنترنت بعد الحصول على تسوٌك ودعاٌه واعالن فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌماعدا خ

 ش كمال شرٌؾ ارض الشركه المسله1، بجهة :  2111/232التراخٌص الالزمه موافمه 

عن  425536برلم  21111115، لٌد فى  5111.111دمحم ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 صمر لرٌش 11الحى  4محل  56ب  151تجارة  منظفات صناعٌه وصابون ، بجهة : 

عن مطبعه  425612برلم  21111115، لٌد فى  51111.111السٌد احمد عبدالعظٌم عجوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

ودعاٌه واعالن فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول على 

 ش ترعه الجندى152، بجهة :  2111/123وافمه التراخٌص الالزمه م

عن تصوٌر  425511برلم  21111114، لٌد فى  14111.111رٌمون ٌحٌى ؼالى ناروز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ، بجهة : 2111لسنة  553موافمة امنٌة رلم  -فوتوؼرافى ) فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( 

 ش اسماعٌل رمزى 21الدور االول 212ؼرفة من الشمة 

عن  5555555برلم  21111125، لٌد فى  11111.111مصطفى منصور محمود منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ح عبده راجح من ش دمحم عباس 1الدخول فى مزادات تأجٌر ساحات سٌارات ، بجهة : 

عن تورٌدات  425215برلم  21111125، لٌد فى  11111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  محمود دمحم ابراهٌم نصر  ، ت -  111

 -ش سلٌمان الحلبى  15عمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن و الكمبٌوتر ( وتجارة المعادن ومستلزمات المصانع ، بجهة : 

 33وحده رلم  -الدور الثالث 

عن  425532برلم  21111114، لٌد فى  51111.111فرد ، رأس ماله ،   كٌرلس جبرائٌل شحاته جبرائٌل  ، تاجر -  111

 بعد االرضى ش عمرو بن العاص 3مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( ، بجهة : شمة بالدور 

عن  425561برلم  21111116، لٌد فى  311111.111محمود احمد دمحم عماره عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 الدور الثانى 21ش سلٌمان الحلبى وحده  15تورٌدات عمومٌه )دون مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ، بجهة : 

عن  425621برلم  21111111، لٌد فى  11111.111اسالم عبدالعزٌز عبدالحمٌد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ش مولؾ االتوبٌس6مكتب نمل عمال ، بجهة : 

عن تركٌب  425615برلم  21111112، لٌد فى  11111.111خالد ٌكن امٌن محرز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 2الدور  12ش السباق شمه  113وتورٌد جمٌع اعمال االلومٌتال والوجهات الكالدٌنج ، بجهة : 

عن  425632برلم  21111121، لٌد فى  511111.111س ماله ،  احمد بهاء بالل عبد العزٌز لمٌه  ، تاجر فرد ، رأ -  115

 11والمجموعه  6من المجموعه  36استٌراد وتصدٌر وتجاره اجهزة كامٌرات المرالبه وانظمه الطاله الشمسٌه )فٌما عدا الفمره 

 ش دمحم حسن الجمل متفرع من ش عباس العماد 2ودون االسلكٌه( ، بجهة : العمار رلم 

عن تجاره احذٌه  425665برلم  21111124، لٌد فى  5111.111ز نبٌل عدلى لبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مارٌ -  116

 حى الملتمى العربى الشٌراتون ؼرفه بشمه باالرضى 31واكسسوارات حرٌمى ، بجهة : 

عن كوافٌر  425211برلم  21111122، لٌد فى  11111.111منٌر مجدى رشدى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ش حسن افالطون ارض الجولؾ1رجالى ، بجهة : 

عن مطعم كبده  425561برلم  21111112، لٌد فى  5111.111تامر ابراهٌم عامر خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ش دمحم مصطفى حمام25ومخ ، بجهة : 

عن تصدٌر ،  425524برلم  21111112، لٌد فى  251111.111 احمد ماهر على سوٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  111

 أ برج السالم شلرع انس من ترعه الجبل 1بجهة : 

عن تجاره الكتب  425546برلم  21111116، لٌد فى  11111.111على دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 الفجاله -من كامل صدلى بملن / شرٌؾ عبد العظٌم سالمه ش سٌؾ الدٌن المهرانى  11واالدوات الكتابٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  425616برلم  21111112، لٌد فى  21111.111عصام الدٌن ابوشامه دمحم ابوشامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش بطرس ؼالى الدور االول روكسى3بالعمار  12بٌع مالبس جاهزه ، بجهة : محل 

عن  425614برلم  21111115، لٌد فى  511111.111هٌم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسناء ابراهٌم ابرا -  112

 ش ابن سندر 25تورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ومماوالت ، بجهة : 

عن تورٌد واٌجار  425635برلم  21111121، لٌد فى  5111.111سامى خلٌل سالم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ش ابم مروان من جسر السوبس 15اجهزة صوتٌه ومرئٌه ، بجهة : 

عن صٌدلٌه ،  425653برلم  21111121، لٌد فى  5111.111سوزان فوزى فرج ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بجهة : شارع الزهور تماطع شارع الورشه امام مسجد الحرمٌن عزبة الهجانه

عن تعبئة  425611برلم  21111115، لٌد فى  111111.111دمحم عادل بهجت احمد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 حالٌا حسٌن عبدالوهاب 26سابما  25وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  425621 برلم 21111115، لٌد فى  5111.111مارى اسحك ملن صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

عمومٌه ودعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجاالت والكتب الدنٌه والمصاحؾ فٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول على 

 بالدور االول 1زهراء مدٌنة نصر اول شمه 11، بجهة : عمار  141لسنة  141التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه 

عن  425521برلم  21111113، لٌد فى  51111.111فتاح على نعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبٌر ابراهٌم عبد ال -  112

 ش مصر والسودان 113مركز تجمٌل ) دون اجراء العملٌات الجراحٌة ( ، بجهة : 

دات عن تورٌ 425526برلم  21111113، لٌد فى  11111.111بٌتر عماد صبحى ؼبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ش البطراوى برج ساره الدور الثالث ش عباس العماد23عمومٌه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

عن بمالة  425521برلم  21111111، لٌد فى  1111111.111حجى دمحم دمحم عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ى اسفا العمارش ترعه الجندى محل بالدور االرض12شامله ، بجهة : 

عن ممر  425551برلم  21111114، لٌد فى  11111.111دمحم هشام دمحم صالح الزٌانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

ادارى للتدرٌب على بعض االلعاب الرٌاضٌه وتورٌد المالبس واالجهزة الرٌاضٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه وانشاء وادارة 

 ش التعاون المنطمه االولى11، بجهة :  2111لسنه  562فمه امن رلم اكادٌمٌات الرٌاضٌه موا

عن بٌع  425631برلم  21111121، لٌد فى  11111.111سٌد اسماعٌل دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 االرضى بالدور 5أمنطمه االستثمار جنوب امتداد حسن المامون محل رلم 26لطعه  12مخبوزات وحلوانى ، بجهة : 

عن  425625برلم  21111125، لٌد فى  511111.111كرٌم دمحم ابوالرى  شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

ش احمد حسن م التاسعه ش  35بلون  13، بجهة : لطعه  11والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمرة 

 الدور الثالث

عن تصدٌر  425661برلم  21111125، لٌد فى  5111.111راهٌم عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حماده دمحم اب -  123

 دور ثامن عمارات تمر حنه حى الواحه 51شمه  2بلون  1، بجهة : شمه بالعمار 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  51111.111رٌكه   شركة  ،  تورٌد وتركٌب اعمال التكٌؾ  ،رأس مالها   اشرؾ ركابى مصطفى وش -  1

 2شارع عبدالرحمن صدلى الدور االرضى شمه رلم  3، عن تورٌد وتركٌب اعمال التكٌؾ ، بجهة :  425522برلم  21111111

 مدٌنة نصر اول



 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  51111.111كٌالت التجارٌه   ،رأس مالها   طه فرجانى عدلى وشرٌكه   شركة  ،  االستثمار العمارى والتو -  2

ش  12الدور االرضى بالعمار رلم  2، عن االستثمار العمارى والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : شمه  425566برلم  21111111

 بشار بن برد الحى الثامن م السادسه

برلم  21111114،لٌدت فى  24111.111مالها   رٌهام سامى حسن لندٌل وشركاها   شركة  ،  لوكاندة مبٌت  ،رأس  -  3

 ش فم البحر كلوت بن فندق1، عن لوكاندة مبٌت ، بجهة :  425512

حسام دمحم احمد سلٌمان وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن و الكمبٌوتر ( وتورٌدات  -  4

، عن تورٌدات عمومٌة )  425654برلم  21111121،لٌدت فى  51111.111هندسٌة وتجارة ادوات مكتبٌة   ،رأس مالها   

شارع مصطفى الٌاور متفرع من  6دون مجاالت الدعاٌة واالعالن و الكمبٌوتر ( وتورٌدات هندسٌة وتجارة ادوات مكتبٌة ، بجهة : 

 شارع جوبٌان

برلم  21111111،لٌدت فى  51111.111الها   ابراهٌم على دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تجارة انظمة المصاعد  ،رأس م -  5

 شارع افرٌمٌا عمارات التعاونٌات الحى الثامن 6، عن تجارة انظمة المصاعد ، بجهة :  425562

 21111.111محمود دمحمى عواد وشرٌكه هشام دمحمى عواد   شركة  ،  تورٌد وتوزٌع المحمول واكسسوارته  ،رأس مالها    -  6

 شارع عٌن شمس 55، عن تورٌد وتوزٌع المحمول واكسسوارته ، بجهة :  425645برلم  21111121،لٌدت فى 

هٌثم السٌد لطفى السٌد وشرٌكته   شركة  ،  تجاره االدوات المكتبٌه والدرسٌه والتعلٌمٌه وتورٌدتها وتورٌدات عمومٌه )  -  2

برلم  21111115،لٌدت فى  211111.111مالها    فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ( وتصدٌر دون مجاالت الطباعه  ،رأس

، عن تجاره االدوات المكتبٌه والدرسٌه والتعلٌمٌه وتورٌدتها وتورٌدات عمومٌه ) فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن (  425541

 ش مصطفى النحاس المنطمه الثامنه51وتصدٌر دون مجاالت الطباعه ، بجهة : 

دمحم وشرٌكه   شركة  ،  اداره الفنادق وتنظٌم المؤتمرات واالٌفنتات والتسوٌك العمارى ) فٌما عدا  عبد هللا اشرؾ حسٌن عبده -  5

خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ( ) وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) 

، عن اداره الفنادق وتنظٌم  425634برلم  21111121،لٌدت فى  111111.111(  ،رأس مالها    2111/  1111مولفمه امنٌه 

المؤتمرات واالٌفنتات والتسوٌك العمارى ) فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه 

 136بالعمار  1رلم  ( ، بجهة : شمه 2111/  1111والمصاحؾ ( ) وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) مولفمه امنٌه 

 امتداد رمسٌس -ممدوح سالم 

مصطفى توفٌك مصطفى وشرٌكٌه   شركة  ،  مزاولة االعمال السٌاحٌه طبما الحكام المانون تشؽٌل وسائل النمل البرٌه لنمل  -  1

مزاولة  ، عن 425626برلم  21111125،لٌدت فى  2111111.111السائحٌن باستخدام سٌارات اللٌموزٌن  ،رأس مالها   

ب صالح  25االعمال السٌاحٌه طبما الحكام المانون تشؽٌل وسائل النمل البرٌه لنمل السائحٌن باستخدام سٌارات اللٌموزٌن ، بجهة : 

 4سالم عمارات العبور شمه بالدور الثامن شمه 

لسنة  653زمه موافمه امنٌه رلم كرم نظمى عبدالمالن وشركاه   شركة  ،  خدمات الطباعه بعدالحصول على التراخٌص الال -  11

، عن خدمات الطباعه بعدالحصول على التراخٌص  425544برلم  21111114،لٌدت فى  61111.111،رأس مالها     2111

 شارع مسجد الرحمن عرب الجسر لسم عٌن شمس 2، بجهة :  2111لسنة  653الالزمه موافمه امنٌه رلم 

وشركاه   شركة  ،  بٌع سندوتشات جاهزة ومٌاه ؼازٌه وعصٌر فواكه  ،رأس مالها   اشرؾ عبدالحمٌد عبدالسالم احمد  -  11

ش  12، عن بٌع سندوتشات جاهزة ومٌاه ؼازٌه وعصٌر فواكه ، بجهة :  425211برلم  21111125،لٌدت فى  11511.111

 ترعة الجندى عزبة الوسٌمى

بانشاء وتشؽٌل المطاعم واداراتها واالشتران فى تاسٌس المطاعم ممدوح احمد نبوى المواس وشركاه   شركة  ،  المٌام  -  12

والتوكٌالت التجارٌه وخدمات الفندلٌه والضٌافه والمشروعات الؽذائٌه والتورٌدات العمومٌه )فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن 

م بانشاء وتشؽٌل المطاعم واداراتها ، عن المٌا 425615برلم  21111122،لٌدت فى  511111.111والكمبٌوتر (  ،رأس مالها   

واالشتران فى تاسٌس المطاعم والتوكٌالت التجارٌه وخدمات الفندلٌه والضٌافه والمشروعات الؽذائٌه والتورٌدات العمومٌه )فٌما 

 ش محى الدٌن ابو العز الماظه 3عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ، بجهة : 



 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

 51111.111سٌدهم وشرٌكه   شركة  ،   تأجٌر سٌارات بالعموله لحساب الؽٌر  ،رأس مالها   رامى رشدى روفائٌل  -  13

شارع دمحم فرٌد بجوار جامع  12، عن تأجٌر سٌارات بالعموله لحساب الؽٌر ، بجهة :  425523برلم  21111112،لٌدت فى 

 1الفتح الدور االرضى شمه 

 -شركة  ،   خدمات صناعٌه وتجارة العدد واالالت المستخدمه فى صناعة البالستٌن ٌاسر اٌهاب دمحم عبدالوهاب وشركاه    -  14

، عن خدمات صناعٌه  425622برلم  21111111،لٌدت فى  111111.111،رأس مالها     2115لسنة  46موافمة امنٌة رلم / 

الدور االرضى  1، بجهة : شمه رلم  2115نة لس 46موافمة امنٌة رلم /  -وتجارة العدد واالالت المستخدمه فى صناعة البالستٌن 

 شارع الصداله المنطمه االولى شمه بمدخل خاص 11فى العمار 

دمحم جبر محمود وشركاه   شركة  ،  تجارة االراضى والمماوالت العمومٌه والتورٌدات فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن  -  15

، عن تجارة االراضى والمماوالت العمومٌه  425652برلم  21111121،لٌدت فى  511111.111والكمبٌوتر  ،رأس مالها   

 والتورٌدات فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ، بجهة : 

برلم  21111124،لٌدت فى  511111.111دمحم على عطٌه وشرٌكته   شركة  ،  مركز صٌانة سٌارات  ،رأس مالها    -  16

 ش وادى النٌل الهاٌكستب 16ات ، بجهة : ، عن مركز صٌانة سٌار 425651

،لٌدت فى  111111.111عثمان حسن عثمان وشرٌكه   شركة  ،  تصدٌر ومماوالت عمومٌه   ،رأس مالها    -  12

بمشروع اسكان مدٌنه نصر االستثمارى  113، عن تصدٌر ومماوالت عمومٌه ، بجهة : عمار  425535برلم  21111114

 باالرضى الحى العاشر 2المرحله االولى شمه رلم 

ابو المجد وشركاه   شركة  ،  المماوالت العامة وتجاره لطع الؽٌار بانواعها ومستلزمات االنتاج والمواد الؽذائٌه  مجدى على -  15

واالستثمار العمارى والتورٌدات العامه والدعاٌه واالعالن وخدمات رجال االعمال تلٌفون وفاكس واداره الكافٌهات والمطاعم 

الصٌانه والنظافه للمبانى االدارٌه والبنون والمستشفٌات والعماله المنزلٌه فٌما عدا اصدار  والحلوانى والتعبئه والتؽلٌؾ وخدمات

الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وفٌما عدجا خدمات االنترنت واالمن والحراسه وبعد الحصول على التراخٌص 

، عن المماوالت  425511برلم  21111114،لٌدت فى  11111.111(  ،رأس مالها    2111/  214الالزمه ( ) موافمه امنٌه 

العامة وتجاره لطع الؽٌار بانواعها ومستلزمات االنتاج والمواد الؽذائٌه واالستثمار العمارى والتورٌدات العامه والدعاٌه واالعالن 

وخدمات الصٌانه والنظافه للمبانى وخدمات رجال االعمال تلٌفون وفاكس واداره الكافٌهات والمطاعم والحلوانى والتعبئه والتؽلٌؾ 

االدارٌه والبنون والمستشفٌات والعماله المنزلٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وفٌما عدجا خدمات 

أ بشارع  3( ، بجهة : عمار رلم  2111/  214االنترنت واالمن والحراسه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه 

 عبد اللطٌؾ المكبانى الدور االرضى سانت فاتٌما

برلم  21111115،لٌدت فى  211111.111احمد احمد نجٌب عثمان وشرٌكته   شركة  ،  كوافٌر حرٌمى   ،رأس مالها    -  11

 ش تاج الدٌن السبكى ارض الجولؾ 4، عن كوافٌر حرٌمى ، بجهة :  425611

برلم  21111113،لٌدت فى  611.111لى نصار   شركة  ،  بٌع احذٌة   ،رأس مالها   مجدى على نصار وثروت ع -  21

 شارع بطرس ؼالى 6، عن بٌع احذٌة ، بجهة :  425555

صالح محى الدٌن دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات هندسٌة ومواد بناء وتورٌدات ؼذائٌة ومماوالت عامة وتشطٌبات  -  21

،  425661برلم  21111124،لٌدت فى  111111.111تورٌدات مستلزمات الفنادق  ،رأس مالها   ومماوالت كهرومٌكانٌكٌة و

عن تورٌدات هندسٌة ومواد بناء وتورٌدات ؼذائٌة ومماوالت عامة وتشطٌبات ومماوالت كهرومٌكانٌكٌة وتورٌدات مستلزمات 

 روكسى -دور اول  3ش ابو النور شمة  16الفنادق ، بجهة : 

عزت ملٌجى دمحم ملٌجى وشرٌكها   شركة  ،  الامه واداره وتشؽٌل مراكز التدرٌب لتنمٌه وتاهٌل الموارد البشرٌه عبٌر  -  22

والامه وتنظٌم معارض والندوات والمؤتمرات والحفالت العامه )فٌما عدا االنترنت والمعارض السٌاحٌه وبعد الحصول على 

، عن الامه واداره وتشؽٌل مراكز  425635برلم  21111121لٌدت فى ، 25111.111التراخٌص الالزمه(  ،رأس مالها   

التدرٌب لتنمٌه وتاهٌل الموارد البشرٌه والامه وتنظٌم معارض والندوات والمؤتمرات والحفالت العامه )فٌما عدا االنترنت 

  فرٌدش عبد الؽفار نور ش دمحم 5والمعارض السٌاحٌه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة : 

شركة تامر ودمحم واحمد للتورٌدات الؽذائٌه   شركة  ،  تورٌد الخضار والفاكهه واللحوم والمواد الؽذائٌه  ،رأس مالها    -  23

ش  3، عن تورٌد الخضار والفاكهه واللحوم والمواد الؽذائٌه ، بجهة :  425615برلم  21111126،لٌدت فى  15111.111

 عبدالوهاب السٌد شداد من شارع دمحم



 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

سالى دمحم صبرى دمحم وشركاها   شركة  ،  مماوالت عمومٌه وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن  -  24

، عن مماوالت عمومٌه وتورٌدات عمومٌه  425513برلم  21111114،لٌدت فى  115111.111والكمبٌوتر   ،رأس مالها   

 ش جسر السوٌس 116والكمبٌوتر ، بجهة : فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن 

ورثه عبد هللا عبد الجلٌل على   شركة  ،  تورٌد لطع ؼٌار المكن الصناعى ومعلبات ؼذائٌه  وتورٌدات )فٌما عدا مجاالت  -  25

ر المكن ، عن تورٌد لطع ؼٌا 425211برلم  21111122،لٌدت فى  12111.111الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر (  ،رأس مالها   

ش دمحم خفاجه عرفات اول  31الصناعى ومعلبات ؼذائٌه  وتورٌدات )فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ، بجهة : 

 المطرٌه

،لٌدت فى  111111.111دمحم نصر محروس وشرٌكته   شركة  ،  تورٌد اثاث وتشطٌبات واعمال دٌكور   ،رأس مالها    -  26

 أ انور المفتى خلؾ جنٌنه مول21، عن تورٌد اثاث وتشطٌبات واعمال دٌكور ، بجهة :  425552برلم  21111116

،لٌدت فى  15111.111عمر دمحم ابراهٌم دمحم والى وشركاه   شركة  ،  مماوالت عامه وتشطٌبات  ،رأس مالها    -  22

 بولٌس جاردنز الدور االول شٌراتونهلٌو 41، عن مماوالت عامه وتشطٌبات ، بجهة : مبنى  425661برلم  21111124

 21111114،لٌدت فى  11111.111اسامه زكى وعلى بهاء الدٌن   شركة  ،  تجارة ورق ومهام مكاتب  ،رأس مالها    -  25

 ش منشٌه التحرٌر4، عن تجارة ورق ومهام مكاتب ، بجهة : محل بالعمار  425532برلم 

،  انشاء وتشؽٌل واداره المطاعم وتورٌدات مواد ؼذائٌه وتورٌد وتوزٌع   ٌوسؾ عبدالرحمن احمد وشركاه   شركة -  21

، عن  425214برلم  21111125،لٌدت فى  51111.111الماكوالت والمشروبات فٌماعدا المشروبات الكحولٌه  ،رأس مالها   

ات فٌماعدا المشروبات الكحولٌه ، بجهة انشاء وتشؽٌل واداره المطاعم وتورٌدات مواد ؼذائٌه وتورٌد وتوزٌع الماكوالت والمشروب

 ش شمس الدٌن الذهبى محل12: 

،لٌدت فى  51111.111شٌرٌن طارق الزناتى وشرٌكها   شركة  ،  مطعم مأكوالت ومشروبات  ،رأس مالها    -  31

مشروع  -انٌة المنطمة الث 2،  1، عن مطعم مأكوالت ومشروبات ، بجهة : محلٌن التجارٌن رلم  425616برلم  21111122

 اسكان مصر للتعمٌر

بٌع وتورٌد االجهزة  -اٌكونن سنتر ) دمحم عبداللة عبداللطٌؾ ٌوسؾ السكرمى وشرٌكة (   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة  -  31

 21111115،لٌدت فى  251111.111الكهربائٌة ) فٌما عدا مجاالت الكمبٌوتر واالنترنت ( واعمال المماوالت  ،رأس مالها   

بٌع وتورٌد االجهزة الكهربائٌة ) فٌما عدا مجاالت الكمبٌوتر واالنترنت ( واعمال  -، عن تورٌدات عمومٌة  425245لم بر

 مندمحم الممرٌفى -محمود ؼنٌم  35المماوالت ، بجهة : 

،لٌدت فى  211111.111كمال شاهٌن وشركاه   شركة  ،  تجاره جمٌع انواع لطع ؼٌار السٌارات   ،رأس مالها    -  32

 ش مسجد ال بدر الحى السادس م نصر ثان 5، عن تجاره جمٌع انواع لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة :  425522برلم  21111113

،لٌدت فى  51111.111اٌمن سلٌمان عبادى وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد وصٌانه اجهزه فالتر المٌاه  ،رأس مالها    -  33

سلوى حجازى  5بالدور الثانى فٌال رلم  2وصٌانه اجهزه فالتر المٌاه ، بجهة : شمه رلم ، عن تورٌد  425561برلم  21111112

 الجراج

ماٌكل رافت وشرٌكه   شركة  ،  تجارة اكسسوارات ومستلزمات المحمول واجهزه المحمول واالجهزه والمستلزمات  -  34

زلٌه والهداٌا وكمالٌات واكسسوارات السٌارات والمالبس الرٌاضٌه واالدوات واالجهزه الكهربائٌه واالدوات والمستلزمات المن

واالحذٌه والشنط واالدوات المكتبٌه ولعب اطفال وااللمشه والمفروشات والمشروبات واالؼذٌه والكتب ) فٌماعدا اصدار المجالت 

مٌه فٌماهو مسموح به لانونا والصحؾ والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ( واالجهزه الموسٌمٌه والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمو

، عن تجارة  425623برلم  21111115،لٌدت فى  111111.111فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر  ،رأس مالها   

اكسسوارات ومستلزمات المحمول واجهزه المحمول واالجهزه والمستلزمات الرٌاضٌه واالدوات واالجهزه الكهربائٌه واالدوات 

ات المنزلٌه والهداٌا وكمالٌات واكسسوارات السٌارات والمالبس واالحذٌه والشنط واالدوات المكتبٌه ولعب اطفال والمستلزم

وااللمشه والمفروشات والمشروبات واالؼذٌه والكتب ) فٌماعدا اصدار المجالت والصحؾ والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ( واالجهزه 

ت العمومٌه فٌماهو مسموح به لانونا فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ، بجهة الموسٌمٌه والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدا

 ش البطراوى11: 



 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

 11111.111دمحم صبحى احمد دمحم وشركاه   شركة  ،  الرحالت والنمل داخل جمهورٌه مصر العربٌه  ،رأس مالها    -  35

 ش احمد جبر النعام 35داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة :  ، عن الرحالت والنمل 425655برلم  21111126،لٌدت فى 

دمحم مصطفى وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر (  ،رأس مالها    -  36

االعالن والكمبٌوتر ، عن تورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه و 425212برلم  21111122،لٌدت فى  111111.111

 ش عبد المنعم الحسٌنى 3( ، بجهة : 

برلم  21111115،لٌدت فى  211111.111منى جمٌل دمحم راضى وشركائها   شركة  ،  مواد ؼذائٌه   ،رأس مالها    -  32

 ش المدس تمسٌم الرلابه االدارٌه 12، عن مواد ؼذائٌه ، بجهة :  425542

شركة  ،  تجارة مستحضرات التجمٌل واالعشاب الطبٌة واالؼذٌة الخاصة والمطهرات    مصطفى حجازى مختار وشركاة -  35

، عن  425554برلم  21111116،لٌدت فى  15111.111وتصنٌعها لدى الؽٌر ) دون المستحضرات الطبٌة (  ،رأس مالها   

دى الؽٌر ) دون المستحضرات الطبٌة ( ، تجارة مستحضرات التجمٌل واالعشاب الطبٌة واالؼذٌة الخاصة والمطهرات وتصنٌعها ل

 ( الكائن بمنطمة زهراء مدٌنة نصر2111( عمارة )1بجهة : وحدة ادارٌة رلم )

 11111.111شركة كمال حسٌن دمحم وشرٌكه   شركة  ،  مكتب ادارى لنشاط تعبئه وتؽلٌؾ اسمال ولشرٌات  ،رأس مالها    -  31

ح المستولد شمه رلم 3تب ادارى لنشاط تعبئه وتؽلٌؾ اسمال ولشرٌات ، بجهة : ، عن مك 425563برلم  21111111،لٌدت فى 

 بالدور الثانى 2

برلم  21111111،لٌدت فى  11111.111دمحم فوزى وشرٌكه   شركة  ،  صٌانه وتكٌٌؾ السٌارات   ،رأس مالها    -  41

 ش ترعه الجبل 352، عن صٌانه وتكٌٌؾ السٌارات ، بجهة :  425636

برلم  21111125،لٌدت فى  1411.111اوالد دمحم حسٌن ٌوسؾ   شركة  ،  تجارة بن مطحون بالمطاعى  ،رأس مالها    -  41

 ش الزعفران12، عن تجارة بن مطحون بالمطاعى ، بجهة :  425622

ه واالعالن  ،رأس مالها   كرٌم دمحم عثمان توفٌك وشركاه   شركة  ،  جزارة لحوم وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌ -  42

، عن جزارة لحوم وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن  425551برلم  21111116،لٌدت فى  111111.111

 شارع الممرٌفى المنطمه السادسه 12السوق التجارى رلم  3، بجهة : محل رلم 

،لٌدت فى  415111.111مه وصٌانه تكٌٌؾ   ،رأس مالها   احمد مجدى احمد السٌد وشركاه   شركة  ،  مماوالت عا -  43

 ش جمال حمدان شمه 4، عن مماوالت عامه وصٌانه تكٌٌؾ ، بجهة :  425651برلم  21111124

،لٌدت فى  51111.111ابراهٌم عثمان ابراهٌم نور وشرٌكته   شركة  ،  الامه وتشؽٌل واداره المطاعم  ،رأس مالها    -  44

 ش اباظه5، عن الامه وتشؽٌل واداره المطاعم ، بجهة :  425521 برلم 21111113

برلم  21111113،لٌدت فى  51111.111بسام عبدالفتاح عبدالحمٌد وشرٌكه   شركة  ،  تجاره سٌارات  ،رأس مالها    -  45

 زهراء مدنٌه نصر بالدور االرضى 1161، عن تجاره سٌارات ، بجهة : عماره  425511

 21111116،لٌدت فى  511111.111كٌرلس عصام جمٌل وشركاه   شركة  ،  استثمار عمارى ومماوالت  ،رأس مالها    -  46

 ش السباق 113بالدور السابع بالعمار 2، عن استثمار عمارى ومماوالت ، بجهة : المكتب الكائن فى  425542برلم 

بدر بسٌونى   شركة  ،  تورٌد ادوات كهربائٌه وعدد واالالت  جرجس عزت بارٌز عٌسى وشرٌكه دمحم عبد الصادق -  42

، عن تورٌد ادوات كهربائٌه وعدد واالالت  425525برلم  21111112،لٌدت فى  15111.111ومماوالت   ،رأس مالها   

 ح على الكسار الدور الثانى فوق االرضى 2ومماوالت ، بجهة : 

كة  ،  تجاره الهداٌا والتورٌدات العمومٌه )فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ممدوح بدوى عبد الخالك وشرٌكه   شر -  45

، عن تجاره الهداٌا والتورٌدات العمومٌه  425655برلم  21111121،لٌدت فى  111111.111والكمبٌوتر (  ،رأس مالها   

 لبنهاوى م باب الشعرٌهش الشٌخ الصاٌم ا 1)فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ، بجهة : 

اشرؾ ابوزٌد رفاعى عبدالنعٌم وشرٌكه محمود مصطفى دمحم عبدالحمٌد   شركة  ،  تجارة المصنوعات الجلدٌه   ،رأس  -  41

حارة  1 - 3 - 5، عن تجارة المصنوعات الجلدٌه ، بجهة :  425633برلم  21111121،لٌدت فى  41111.111مالها   

 15رلم  25اعٌه الدور الخامس بعد االرضى وحدة رلم المحكمه شٌاخة ضرب االلم



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  امر    21111113، وفى تارٌخ    412264ده برلم : ٌاسر سعٌد دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 1

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21111114، وفى تارٌخ    315515ساسو امٌن عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو لترن التجاره

تم    21111114، وفى تارٌخ    414311،  سبك لٌده برلم :  هانى سعد المس عبدالمسٌح توفٌلس  ،  تاجر فرد    - 3

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    414161اشرؾ عبدالموجود ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    216263ان ٌسرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عماد الدٌن عادل سلٌم   - 5

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    355215عماد عطا هللا لرلوشه للمفروشات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  ترن التجارة

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    352524حمدي علً عبد الرحٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عواطؾ    - 2

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم    21111112، وفى تارٌخ    416511دمحم عبدالمعطى عبدالبالى ابراهٌم طلحه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 لتجارهمحو/شطب السجل  ترن ا

تم محو/شطب السجل  الؽاء    21111112، وفى تارٌخ    244536خمٌس سعد طلبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 ش دمحم عمراحمد عرابى عٌن شمس55الرئٌسى االخر الكائن فى 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    411521هند دمحم ابراهٌم ابوعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    422114شادى عادل امٌن عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    421132احمد عبدهللا الصادق ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    416552دمحم ابراهٌم ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 امر 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    21111113، وفى تارٌخ    211562لم : رمضان سٌد ٌوسؾ احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 14

 السجل  امر محو لوفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    415561مظهر على خلٌل على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    251152ٌده برلم : مسعد سالمه عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 16

 ترن التجارة

تم    21111114، وفى تارٌخ    251152مسعد سالمه لتجاره االدوات الكهربائٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  ترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    321114دمحم اٌهاب كامل عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    111416جمال عبد الناصر علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 لتجارةامر محو لترن ا

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    424222السنوسى دمحم ابوالنور ابوالنور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  امر محو لترن التجارة

  تم محو/شطب السجل   21111114، وفى تارٌخ    414455احمد عمرو سٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    425531دمحم مصطفى على احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 امر محو لترن التجارة

السجل  تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    422564شرٌؾ دمحم سند حفنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    165164مجدي مٌشٌل حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 بموجب ترن التجاره تم محو السجل من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    311251دمحم انٌس طاهر دمحم عبد اللطٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    252466سمٌحه حامد دمحم طنطاوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    312643رلم : حسام الدٌن دمحم شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 22

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    311152هانً سعد فهمً عبدالمسٌح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    355424،  سبك لٌده برلم : صفاء رشٌد عمر ابو سٌدو  ،  تاجر فرد     - 21

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    422655احمد بدوى صمر احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    422121تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم حمدى دمحم دمحم جوهر  ،     - 31

 امر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    252314عاطؾ عبدالمادر عطاهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 امر محو لوفاة التاجر

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    356511رجال بدران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عوض دمحم ابو ال   - 33

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21111121، وفى تارٌخ    424351سمر ٌحى جابر دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    412661صفوت عبدالحمٌد ؼٌث  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  اسامه   - 35

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر محو    21111121، وفى تارٌخ    214112سعٌد الرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 لترن التجاره

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    251211اجح نصري فهمً ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ن   - 32

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    315555عمر بسٌونى عبد العزٌز ؼباشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 ئٌاالسجل  ترن التجاره نها

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تارٌخ    421164مٌنا رشدى سٌد فانوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111126، وفى تارٌخ    414511احمد صالح الدٌن سٌد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 حو لترن التجارةالسجل  امر م

تم محو/شطب السجل  امر    21111122، وفى تارٌخ    322351صالح جولٌمٌتد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 محو لوفاه التاجر

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تارٌخ    413236دمحم سامى كمال بركات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو لترن التجارةامر 

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تارٌخ    413236بركات لخدمات المحمول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 امر محو لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   356635صٌدلٌة د/ اٌمن دمحم عبد اللطٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113، وفً تارٌخ   361124طارق دمحم عبد الرحٌم هٌكل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   611111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   213651السٌده / امال عبدالحمٌد دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   511111.111اله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس   21111113وفً تارٌخ ،   322421معتز جمال الدٌن علً سلٌمان الذاكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   415161ٌده برلم اٌناس عبد الحلٌم عبد الهادى  تاجر فرد ،، سبك ل -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21111114وفً تارٌخ ،   322222هانً للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   511111.111رأس ماله ، تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21111114وفً تارٌخ ،   322222هانى  جاد دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21111114وفً تارٌخ ،   322222فرد ،، سبك لٌده برلم  مؤسسة هانى جاد دمحم لالستٌراد ولطع ؼٌار السٌارات  تاجر -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111114وفً تارٌخ ،   421214دمحم عبد العزٌز دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   211111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111114وفً تارٌخ ،   425342حمدى حسن على على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   11111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111115وفً تارٌخ ،   413555لٌده برلم  ٌوسؾ سمٌر جندى  تاجر فرد ،، سبك -  11

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111115وفً تارٌخ ،   423411مٌنا عاطؾ ادٌب خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   21111.111المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   21111115وفً تارٌخ ،   424225محمود عمر محمود عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   151111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111115وفً تارٌخ ،   411121لٌده برلم  دمحم عبدالحلٌم عبدالسمٌع  تاجر فرد ،، سبك -  14

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111115وفً تارٌخ ،   423112دمحم صبرى ابو طالب احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21111116وفً تارٌخ ،   333221مكتبه الحسٌنً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111116وفً تارٌخ ،   352265برلم  دمحم محمود دمحم شكرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  12

 جنٌه   5111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111116وفً تارٌخ ،   352353ٌاسر سٌد احمد هٌكل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   2111111.111لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111112وفً تارٌخ ،   244413طارق للمجوهرات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111112وفً تارٌخ ،   244413طارق دمحم احمد علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   423143محب جرجس ابراهٌم جمٌان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111112وفً تارٌخ ،   215225اسامه دمحم رشاد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   421123اشرؾ عبدالحمٌد حسن صٌام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   321125ٌاسر عبد العزٌز مصطفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   5111111.111ح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال   21111111وفً تارٌخ ،   425241عالء خلؾ عبدالعاطى عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   31111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21111111وفً تارٌخ ،   326241،، سبك لٌده برلم  دمحم مرعً عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم  تاجر فرد -  26

 جنٌه   11111111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111112وفً تارٌخ ،   424562عماد بخٌت حبشى لبٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   51111.111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   355355ٌوسؾ سمٌر  مرسى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   54252حسٌن عبد الحافظ ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111113،  وفً تارٌخ  54252مدبؽة جلود حسٌن عبد الحافظ ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال   21111113وفً تارٌخ ،   311222مكتب صفوت للمماوالت والتجاره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   4111111.111ه ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   225561عادل دمحم عباس الشافعً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   423515حازم اسماعٌل عبد الفتاح الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

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

تم تعدٌل رأس المال   21111114وفً تارٌخ ،   426216احمد خلؾ لتوزٌع المواد الؽذائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111114وفً تارٌخ ،   426216احمد خلؾ احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   413412برلم ثروت محروس بطرس عبٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  36

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21111114وفً تارٌخ ،   252124علً فهمى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   31111.111رأس ماله ،تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   322415محمود دمحم محمود عبدالجواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

تم تعدٌل رأس   21111112وفً تارٌخ ،   411635ك لٌده برلم حاتم محى الدٌن عبد الحمٌد مصطفى  تاجر فرد ،، سب -  31

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



 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 رأس   21111112وفً تارٌخ ،   315312ممدوح عبد المنعم للمماوالت العامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1111111.111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111112وفً تارٌخ ،   425554ابراهٌم دمحم على داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   416312ر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم رزق على عبد المطلب منصو -  42

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111112وفً تارٌخ ،   411226مصطفى سعٌد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   25111.111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا

تم تعدٌل رأس المال   21111115وفً تارٌخ ،   315532احمد محمود  سامى سٌد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111115وفً تارٌخ ،   353112تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  عصام سمٌر ذكى  -  45

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21111115وفً تارٌخ ،   411523عمرو حنفى عبد الرازق حسن الحرٌرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

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

تم تعدٌل رأس   21111115وفً تارٌخ ،   412511الطاهر لتجاره لوازم االدوات الصحٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

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

تم تعدٌل   21111115وفً تارٌخ ،   426153مارفى صموئٌل رؤوؾ صدٌك عبدالسٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس   21111115،  وفً تارٌخ  323534محمود عبد المجٌد اسماعٌل مرسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال   21111115وفً تارٌخ ،   323534محمود عبد  المجٌد اسماعٌل جرد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   511111.111له ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   21111115وفً تارٌخ ،   311552محمود دمحم محمود شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   411142فكرى رافت شحاته عفٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   323211تامر دمحم جمال الدٌن حامد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111111وفً تارٌخ ،   415533مصطفى دمحم احمد سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   422526رلم ابراهٌم عبد هللا ابراهٌم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  55

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   412111اسامه دمحم دمحم حسنٌن خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   21111.111المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111111وفً تارٌخ ،   415115احمد رمضان سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   411263احمد مجدى احمد عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111121وفً تارٌخ ،   424253مارٌان امٌن شولى امٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111121وفً تارٌخ ،   411252فاٌد لالنظمه االمنٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

  جنٌه  511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111121وفً تارٌخ ،   414631رٌمون نصرى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   412513ؼادة رمضان ابراهٌم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111121وفً تارٌخ ،   421251دمحم لطفى عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111121وفً تارٌخ ،   311134دمحم ابراهٌم حسن ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   326332نسٌم حلمً سلٌمان ابسخرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   1511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111124وفً تارٌخ ،   425515صبرى دمحم مهدى سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

  جنٌه  41111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111125وفً تارٌخ ،   412525خالد عبد الرشٌد سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصؾ تم تعد  21111125وفً تارٌخ ،   415115ممدوح  ثابت فؤاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   412646الدسولى لالستثمار العمارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   356334احمد صبحً خلٌل دمحم ابو لوز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111125وفً تارٌخ ،   413411شرٌؾ جمال احمد حافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111126وفً تارٌخ ،   424213احمد دمحم دمحم ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 ٌه جن  111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   411511عمرو صابر خالد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تعدٌل رأس المال , وصؾ  تم  21111126وفً تارٌخ ،   251131الخطاط سٌد محروس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   411423سامى عدلى تاوضرس جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   411311دمحم اسماعٌل عبد الحافظ معبدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111122وفً تارٌخ ،   315111عادل حربى ابوالحمد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111122وفً تارٌخ ،   321515نور دمحم عبد الرحمن سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111122وفً تارٌخ ،   422621امٌر رؤوؾ نجٌب زخارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111122وفً تارٌخ ،   411121دمحم حنفى فهمى ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111122وفً تارٌخ ،   166662دمحم سمٌر مسعد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111122وفً تارٌخ ،   414141ٌاسر عبد السالم حسن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125خ ، وفً تارٌ  414461احمد سٌد لطب فرج احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   416611احمد ابراهٌم مصطفى زٌدان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   411111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21111125وفً تارٌخ ،   314412مؤسسه حمدى لتجاره لطع ؼٌار السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   21111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111125وفً تارٌخ ،   314412حمدي عبدالحمٌد همام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   415115وجٌهه كمال رشدى برسوم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

م تعدٌل رأس المال , وصؾ ت  21111125وفً تارٌخ ،   414511مٌنا ماهر حبشى اسكندر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  415211دمحم مصطفى دمحم الهوارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ش الجٌالنى من ش مٌخائٌل شرلاوى الزراٌب منشٌه ناصر11الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الرئٌسى اخر الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  425521عبٌر ابراهٌم عبد الفتاح على نعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش مصر والسودان 113وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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  3333333ه على السٌد محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هب -  3

 ش سالم على نصر من العبادى ش ترعه الجبل3الـتأشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21111113وفً تارٌخ  412423ماجد عرٌان شفٌك عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 بنشاط / بٌع اكسسوار حرٌمى 11111ش االهوانى براس مال  11الـتأشٌر:   ، الؽاء رئٌسى آخر بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  411441دمحم عٌد السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الماهرة الجدٌدة -بورتو نٌو كاٌرو ذا بارن  AB51 / AB51، اضافة فرع بالعنوان محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  411151اسالم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 أ ش الكابالت المطرٌه 33، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  426251برلم     احمد امٌن بدر امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  2

خمسة آالؾ جنٌها  5111منشٌة ناصر بنشاط / بٌع حلوى من عجٌن براس مال /  -ش االتحاد  6، افتتاح رئٌسى آخر بالعنوان / 

 فمط الؼٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  425525عمرو ابراهٌم عوض سلٌمان زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ش زكرٌا احمد تمسٌم االزبكٌه بملن على لرنى على عوٌس 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  425522عوض السٌد العربى عوض عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 طرٌك النصر -رامو  -ش عمر بن الخطاب  1ى عمار ارض 13وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  425531جمال حسن محمود زارع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 مسطح ب مدٌنة التوفٌك 61الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  411151  اسالم محمود ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  11

 أ ش الكابالت 33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  415552صفوت نٌسان مسعود خله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 6ش شبٌن الدور االول مكتب رلم  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  412265عبد الحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الهادى  -  13

 ش سمٌر عبد الرؤوؾ المنطمه الثامنه  33وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113 وفً تارٌخ 412265دمحم عبد الهادى عبد الحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الحى السابع -ش طه الدٌنارى  11وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  412265دمحم عبد الهادى عبد الحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 5الحى  25ش عطٌه الصوالحى لطعة  12وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  4255524دمحم زكرٌا مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 شمة بالدور االرضى -شارع دار السعادة  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  312152م    عبدالرحمن للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  12

 شارع سعٌد على احمد 31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  412265دمحم عبد الهادى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش سمٌر عبد الرؤوؾ المنطمه الثامنه  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  425521ٌالوت جوده سعٌد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش كمال شرٌؾ ارض الشركه المسله1الـتأشٌر:   ، 



 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

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21111113وفً تارٌخ  425533اشرؾ دمحم سند زٌاده االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 شارع جمال حمدان م نصر اول  2شارع  2الـتأشٌر:   ، شمه بالعمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  425532كٌرلس جبرائٌل شحاته جبرائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بعد االرضى ش عمرو بن العاص 3وصؾ الـتأشٌر:   ، شمة بالدور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  411523عبان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد ش -  22

 مدٌنة نصر 6منطمه  52بلون  22شارع طرابلس لطعه  4عمار  5الدور  512الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شمه 

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ  425524لٌده برلم    دمحم عثمان للمماوالت العامه والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك  -  23

 ش دار السعاده شمه بالدور االرضى  33العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  425524دمحم زكرٌا مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ش دار السعاده شمه بالدور االرضى  33الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21111113وفً تارٌخ  425526بٌتر عماد صبحى ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ش البطراوى برج ساره الدور الثالث ش عباس العماد23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  425342حمدى حسن على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ع الؽاؤه كفرعشٌراتون م -ش خالد بن الولٌد  4الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  425342حمدى حسن على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 العمرانٌة  -ترعة الزمر  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع العنوان لٌصبح / ش فتح مكه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  324665برلم     سامح دمحم دمحم رسالن زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  25

 السواح -عمارات الشركه السعودٌه  511عماره  3الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / محل رلم 

أشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت 21111114وفً تارٌخ  324665سامح دمحم دمحم زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 السواح -عمارات الشركه السعودٌه  511عماره  3، اضافه فرع بالعنوان / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  425534عمرو محمود دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 شارع حمدى دٌر المالن 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  162262راوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الحكم  الشب -  31

 الدور الثانى التجارى بالمركز التجارى الترفهٌى ستار سنتر 355الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن  بالعنوان / المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  355355  ٌوسؾ سمٌر  مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  32

 شارع مختار سالم من الخلٌج المصرى الملٌحه 2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  324665سامح دمحم دمحم رسالن زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 السواح -عمارات الشركه السعودٌه  511عماره  3ضافه فرع بالعنوان / محل رلم الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  411261دمحم الوردانى حسٌن رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 شارع عبدربه مصطفى شعبان 5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  414521ح السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء صال -  35

المرحلة االلى لطاع الصناعات الكٌماوٌه بالمنطمه ؼرب طهطا  15أ بلون رلم  65الـتأشٌر:   ، اضافة رئٌسى اخر بالعنوان لطعه 

 عادٌه وبالتنمٌط مستلزمات رى بالتنمٌط من البالستٌن نماط وصله الخ خراطٌم بالس بنشاط تصنٌع بالستٌن ) خراطٌم بالستٌن للرى

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  425536دمحم ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 عمارات شراره  36عماره  3وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  425536راهٌم ابراهٌم ابراهٌم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم اب -  32

صمر لرٌش عن نشاط منظفات صناعٌه وصابون  11الحى  4محل  56ب  151وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

 5111براسمال 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  425536ٌم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم ابراهٌم ابراه -  35

 صمر لرٌش 11الحى  4محل  56ب  151وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  425543عبدالمنعم كامل مرسى جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الحى العاشر باالرضى 1زهراء مدٌنة نصر شمه  1234شٌر:   ، وصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  425535محمود سامى فهمى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش الصادق االمٌن االمٌرٌه 22وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  425531ن بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌالد حلٌم سلٌما -  41

 الدور الخامس فوق االرض 15أ زلاق الحوش علٌوه فارس ورشه رلم 6الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21111115وفً تارٌخ  411561احمد دمحم احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ش احمد الزمر 25الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  424225محمود عمر محمود عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 التجمع الخامس 111/112ن ق الدور االول مول سلٌفر ستار دوران تاو 223الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  423411مٌنا عاطؾ ادٌب خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الدور االرضى 3ش عبدهللا ابوالسعود شمه 61الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  425541برلم     احمد كرار ؼزالى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  45

 ش نجٌب الرٌحانى5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111115وفً تارٌخ  422164دمحم سٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 (ش حر الواحه15بلون ) 5، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  353166وهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سٌد جابر عبد ال -  42

 سور نادى النصر النزهه 12الـتأشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  421116خالد مصلح احمد ٌمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

النزهه  -الدور االرضى   -ش حسن طه اللٌثى من ش جوزٌؾ تٌتو  5ٌح العنوان  لٌصبح / محل بالعمار رلم الـتأشٌر:   ، تصح

 الجدٌده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111116وفً تارٌخ  425546على دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الفجاله -لى بملن / شرٌؾ عبد العظٌم سالمه ش سٌؾ الدٌن المهرانى من كامل صد 11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  352212اٌمن فلتاؤوس تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الماظة -سٌتى سنتر  -الدور االرضى   C2 - 23 - 1الـتأشٌر:   ، الوحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  425553،  سبك لٌده برلم     مصطفى فتحى سٌد على ، تاجر فرد -  51

 ش اسماعٌل بكر 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  352212اٌمن فلتاؤوس تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الماظة -سٌتى سنتر  -الدور االرضى   C2 - 23 - 1الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحده رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  425561محمود احمد دمحم عماره عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الدور الثانى  21ش سلٌمان الحلبى وحده  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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 ,  21111116وفً تارٌخ  425555زٌنب السٌد ٌحٌى مرسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 م النور عباس العماد 53شمه  5ب د  4وصؾ الـتأشٌر:   ، برج

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21111116وفً تارٌخ  356251ادهم رضا احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بنن التعمٌر واالسكان الحى الثامن حجره من الشمه 54الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  425545فرج عبدالمحسن محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ٌرٌهعمارات السعودٌه مٌدان السواح االم 511وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  311431دمحم عبد الفتاح سعٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 السالم شمة الدور التاسع 2ش الخمسٌن ارض ابورجٌله النزهه 321الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111116وفً تارٌخ  353166م    كوافٌر دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  55

 1511بٌع مستحضرات تجمٌل وراس مال -سور نادى النصر النزهه بنشاط  12المحل رلم -، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان 

 الؾ وخمسمائه جنٌها

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  425551بٌشوى بنٌامٌن مرلس ابادٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش الشهٌد مصطفى رٌاض 24ع 2شمه  6الـتأشٌر:   ، م نصر ؼرفه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  425541دمحم السٌد محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ل ش خلٌل العروسى الدور االو 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  311423على سٌد على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 موط  -طرٌك الهنداو  1الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21111112وفً تارٌخ  311423على سٌد على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 المللى-ش دمحم حسن  41الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  425555احمد السٌد عبد الكرٌم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الحى السابع -شارع طه الدٌنارى  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  321235ور هانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه الدكت -  64

 خٌرى الشٌن مساكن تعاونٌات هضبه سفلى الممطم 5محل رلم  132الـتأشٌر:   ، عماره 

تعدٌل العنوان ,  تم 21111112وفً تارٌخ  411111دمحم حسن عبدالهادى شعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 فى مشروع المرٌة 21بالدور الثالث بالعمارة  2132وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  الوحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  311423على سٌد على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 المللى - شارع دمحم حسن 41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  425556احمد حسن ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ش حسن فوده دروٌش العربى2الـتأشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21111112وفً تارٌخ  425561تامر ابراهٌم عامر خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ش دمحم مصطفى حمام25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  425551حمدى دمحم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 شارع عبدالمنعم رضوان م االندلس 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  425552   حسام احمد محمود فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  21

 ش عاشور المبلط 32الـتأشٌر:   ، 



 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 , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  425565عادل معتمد رزق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لٌم سلٌم حامدالحى السابع بملن/ شعبان س 4شارع ابو الفوارس بلون  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  326241دمحم مرعً عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

ورش السادات بالمنطمه الصناعٌه السادسه بؤاسمال لدره  6241وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه رئٌسى اخر بالعنوان السادات لطعه 

 بنشاط تبرٌد وتجهٌز وتؽلٌؾ وتعبئه الفواكه والخضروات والمنتجات الزراعٌه ثالجه حفظعشره االؾ جنٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  425521حجى دمحم دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ش ترعه الجندى محل بالدور االرضى اسفا العمار12الـتأشٌر:   ، 

 425565ابراهٌم مجاهد للرحالت ومتعهد نمل عمال المصانع والشركات وطلبة المدارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ش ابراهٌم الرٌس 14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21111111وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111 وفً تارٌخ 411551اسامه دمحم فخرى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

الجٌزه  -مٌدان سوق االحد من شارع البحر االعظم عماره التطبٌمٌن -شارع المحطه 15الـتأشٌر:   ، اضافه رئٌسى اخر بالعنوان /

 خمسون الؾ جنٌها فمط الؼٌر بسمه تجارٌه /طاجن زمان  51111بنشاط /مطعم براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  425564، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صادق رشاد الصادق محمود  -  26

 ش عرب الحصن خرطة ابوساطل 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  425521دمحم حسن محمود على ناٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 النزهه الجدٌدة -شارع طه حسٌن  42شمة  -رٌتش هاوس ب عمارات  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  325142محً الدٌن عبد الرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 طرٌك مصر االسماعلٌة الصحراوى 22وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  415231ٌم دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود امام ابراه -  21

ش البحر مع شارع الماضى مع شارع المؽازٌه بملن نشات عبدالعزٌز ٌونس طنطا 1وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 محافظه الؽربٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  412451تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حمادة ابراهٌم عطٌه الؽول ،  -  51

 المنطمة التاسعة -شارع عماد حمدى  - 43بلون  - 15عمار  - 111وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  416615هانى فتحى دمحم عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش بورسعٌد برج طٌبه 2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  425526دمحم سعد دمحم ؼز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ش انور المفتى15ب4، ق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  244536خمٌس سعد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 شارع دمحم عمر من شارع احمد عرابى 55، الؽاء  الرئٌسى االخر الكائن فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112رٌخ وفً تا 341423احمد  دمحم ابوالفضل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 شارع عمار بن ٌاسر الدور االرضى النزهه الماهره 21الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى /  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  412111اسامه دمحم دمحم حسنٌن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ش سلٌمان عزمى من ش عبد الحمٌد بدوى 12نوان لٌصبح / الـتأشٌر:   ، تعدٌل الع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  342115وفاء سامى اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 كفر ابو صٌر -شارع ام النور من شارع الترولى  1، تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  425521حسن احمد الصاوى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد  -  52

 الدور االول -المنطمة التاسعة  25بلون  3عمارة  1وصؾ الـتأشٌر:   ، شمة 



 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  21111112 وفً تارٌخ 251232مكتب كمال الزهٌرى للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ش النزهه عمارات رابعه االستثمارى62بالدور الثانى بالعمار  21شمه رلم -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم  21111112وفً تارٌخ  251232مكتب كمال الزهٌرى للمماوالت العمومٌه )كاز( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

ش النزهه عمارات رابعه 62بالدور الثانى بالعمار  21شمه رلم -ان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل العنو

 االستثمارى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  425551احمد على على عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 تمسٌم ولى العهد 461الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  425525ٌاسمٌن ابراهٌم وهٌب شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الدور االرضى -المنطمة الثامنة  -عمر حفنى  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  421613محمود ٌحٌى محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 411شمه  1جسر السوٌس  عمارات الفارولٌه  مدخل ج  53الـتأشٌر:   ، اصبح الفرع / 

تم تعدٌل العنوان  21111112وفً تارٌخ  424353دمحم عبد الحمٌد عبد الؽنى عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 ش عبد هللا باشا 2, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21111112وفً تارٌخ  424353دمحم عبد الحمٌد عبد الؽنى عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ش عبد هللا باشا  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21111112وفً تارٌخ  425522اسالم كامل السٌد على كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش احمد تٌسٌر عمارات المروه ارض الجولؾ 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  425524احمد ماهر على سوٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 أ برج السالم شلرع انس من ترعه الجبل  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  415331تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رامى سامى شولى اسكندر ، -  12

 ش احمد لطفى من كمال حسٌن النزهه الجدٌده14الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21111113وفً تارٌخ  425555رومانى جمٌل لمعى توفلٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش المدٌنه المنورة النزهه الجدٌده 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  425552مروه ٌسرى ٌوسؾ عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 شارع عبد الؽنى السبكى االمٌرٌة شمة بالدور االرضى 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  425554ى داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم عل -  111

 ش سلٌم االول45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  425556اسامه بارح جاد الرب عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ب بطرس حالٌا ٌعموب باؼوص سابما ش ٌعمو 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  54252حسٌن عبد الحافظ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ( 2/ؾ2-5الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالمنطمه الصناعٌه )عنبر نموذج( )

تم تعدٌل العنوان  21111113وفً تارٌخ  54252فرد ،  سبك لٌده برلم    مدبؽة جلود حسٌن عبد الحافظ ابراهٌم ، تاجر  -  113

 ( 2/ؾ2-5, وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالمنطمه الصناعٌه )عنبر نموذج( )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  416454سامح شولى بشاى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 1شارع عبد العزٌز عٌسى محل  21 الـتأشٌر:   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  425552سامح مجاهد احمد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 شارع دمحم شفٌك  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  425551للٌان مٌالد زكى رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 شارع حسٌن شفٌك المصرى من شارع عبدالحمٌد بدوى 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  426216احمد خلؾ احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ة محل ش على بن ابى طالب عزبة الهجان 3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  425516فادى عونى ناشد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش سنان  55الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , 21111114وفً تارٌخ  426216احمد خلؾ لتوزٌع المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش على بن ابى طالب عزبة الهجانة محل  3وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  425551دمحم هشام دمحم صالح الزٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش التعاون المنطمه االولى 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  425514سالمه دمحم سٌد دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، شارع ابو بكر الصدٌك شروق م نصر اول مسجد الهجانه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114ٌخ وفً تار 425515احمد ابراهٌم ابوالفضل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش احمد عرابى االمٌرٌه32وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  425511رٌمون ٌحٌى ؼالى ناروز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش اسماعٌل رمزى 21الدور االول 212الـتأشٌر:   ، ؼرفة من الشمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  312512مال دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ج -  114

 )عمارات موندٌال لالستثمار( المطرٌه  2ابراج بٌت العز  241عمار  114شمه  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  312512برلم    احمد جمال دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  115

 ش التحرٌر  131-الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  3333333دمحم هشام دمحم صالح الزٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 المنطمه االولى ش التعاون11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  425512صالح احمد عمر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش الخلٌل ابراهٌم من مصطفى حافظ  155الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  425613احمد دمحم دمحم عباس الموشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ب وحده ادارٌة المٌثاق 3111وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21111112وفً تارٌخ  315312ممدوح عبد المنعم للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 شارع زكى شرؾ 1, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  425615رد ،  سبك لٌده برلم    خالد ٌكن امٌن محرز ، تاجر ف -  121

 2الدور  12ش السباق شمه  113الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  425611طارق دمحم احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 رع من امٌن الجندىح عبده نصار متف 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  425515صبرى دمحم مهدى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ش المشروع ناصٌه ش طه حسٌن  62الـتأشٌر:   ، 



 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 ,  21111112وفً تارٌخ  425612محب عبد المالن حنا كٌرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 خلؾ مصنع كوفرتٌنا -ش عبد العظٌم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  425611رمضان حمدان بكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ش مسجد الهداٌه من ش الورشه  1بالدور الثالث  2الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  425616م الدٌن ابوشامه دمحم ابوشامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصا -  125

 ش بطرس ؼالى الدور االول روكسى3بالعمار  12وصؾ الـتأشٌر:   ، محل 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21111112وفً تارٌخ  411216منى ابراهٌم سلٌم شبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 النزهه الجدٌده 5ش د/ دمحم عبد السمٌع شمه رلم  1 -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  422136مٌنا عادل نظٌر جرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

العاشر من  C1المنطمه الصناعٌه  IXIJKن فى بالدور الثانى والممام على لطعه رلم المصنع الكائ-الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر 

 خمسون الؾ جنٌها  511111رمضان بنشاط مصنع نسٌج ومالبس جاهزة براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  425614مصطفى محمود توفٌك عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 حى الواحه 51بلون  1الدور الثامن عمارة  513ـتأشٌر:   ، شمه وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  425612رٌم مصطفى كمال دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم سلٌمان كفر ابو صٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  311245رد ،  سبك لٌده برلم    عالء  دمحم نصرالدٌن احمد احمد ، تاجر ف -  131

 ش بلبٌس هارون الرشٌد5وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوتن 

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  311245عالء دمحم نصر الدٌن احمد عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ش بلبٌس هارون الرشٌد5ٌر:   ، اضافه فرع بالعنوتن العنوان , وصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  311245الكرٌم لتجارة وتصنٌع االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 ش بلبٌس هارون الرشٌد5وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوتن 

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  311245خشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسة الكرٌم لتجارة وتصنٌع اال -  133

 ش بلبٌس هارون الرشٌد5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوتن 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  425614حسناء ابراهٌم ابراهٌم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ش ابن سندر  25الـتأشٌر:   ، وصؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  425611دمحم عبد الرازق السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 ش كمال حسن على  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  425621مارى اسحك ملن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 بالدور االول  1زهراء مدٌنة نصر اول شمه 11الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  425611مارٌا ماجد ٌوسؾ حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 2شارع المدس الشرٌؾ تمسٌم الشرطه شمه  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21111115وفً تارٌخ  425616ارق مجدى عبده ابراهٌم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ط -  135

 1شمة رلم  -ش عبد العزٌز فهمى 3, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وان , تم تعدٌل العن 21111115وفً تارٌخ  425612السٌد احمد عبدالعظٌم عجوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ش ترعه الجندى152وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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  21111115وفً تارٌخ  411523عمرو حنفى عبد الرازق حسن الحرٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 حلمٌة الزٌتون -شارع البشرى  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  425613باهى اشرؾ خٌرى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ش بور سعٌد محطه الدلتا 63الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  425612دمحم على احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ـتأشٌر:   ، ش العلواٌا من ش احمد عرابى ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  411541نهاد شعبان سٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 شارع حسنى احمد خلؾ مع الؽاؤه كفرع 21الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  411541رسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نهاد شعبان سٌد م -  144

 شارع حسنى احمد خلؾ مع الؽاؤه كفرع 21الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح / 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21111115وفً تارٌخ  411541نهاد شعبان سٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الممطم  -بالمنطمة الجنوبٌة س  1464لطعة  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  411541نهاد شعبان سٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الممطم  -بالمنطمة الجنوبٌة س  1464لطعة  3ركز الرئٌسى لٌصبح / محل رلم الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الم

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  425611دمحم عادل بهجت احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 حالٌا حسٌن عبدالوهاب 26سابما  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  311245احمد عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء دمحم نصر الدٌن  -  145

 هارون الرشٌد -ش  بلبٌس  5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  355514احمد مصطفى السادات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الدور الثامن  15عمارات هٌدٌكو الذهبٌه ش العروبه شمه  155-تعدٌل العنوان لٌصبح الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  355514احمد مصطفى رمضان السادات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الدور الثامن  15روبه شمه عمارات هٌدٌكو الذهبٌه ش الع 155-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  311552محمود دمحم محمود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش مٌدان بن سندر حمامات المبه مع الؽاءه كفرع 12الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنزان الممر الرئٌسى الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  311552، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود دمحم محمود شحاته -  152

 ش النضال من عبدالمنعم رٌاض الوراق6الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى 

ان , تم تعدٌل العنو 21111115وفً تارٌخ  425622حسام دمحم حسٌن عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الدور السادس  - 612شمة  -ش مكرم عبٌد  52وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  314462مادونا رومانى سالمه شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 6م  421ب  21ش احمد فخرى ق 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  425615تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماعٌل دمحم محمود اسماعٌل ،  -  155

 أ  1جنوب م نصر امتداد حس المامون شمه بالدور االرضى  عماره  25وصؾ الـتأشٌر:   ، ق 

دٌل العنوان , تم تع 21111115وفً تارٌخ  425615ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 حاره الجوار متفرع من ش البٌطار  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  425631اٌمن رمضان دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

  1م26ب  11ش تحسٌن فرؼلى الدور االرضى ق 12الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  411142عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فكرى رافت شحاته  -  155

 مصطفى النحاس المنطمه الثامنه 1محل رلم  2تمسٌم بلون  25الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  411142فكرى رافت شحاته عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 1طرٌك النصر عمارات االمداد والتموٌن محل رلم  3الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  412556حازم فؤاد دمحمى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ارع المطرٌه العمومىش 51الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  412556حازم فؤاد دمحمى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 شارع المطرٌه العمومى51الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21111111وفً تارٌخ  314462رومانى لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 6م  421ب  21شارع احمد فخرى ق  15الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  411142فكرى رافت شحاته عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 همصطفى النحاس المنطمه الثامن 1محل رلم  2تمسٌم بلون  25الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  425625محمود ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ش سٌد سعد ناصٌة ش طه حسٌن تمسٌم زهرة المدٌنه  13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  425626هند رزق عٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 امتداد رمسٌس  136الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  413425محمود حمدى محمود ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 ش الدلى مٌدان الدلى42وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  425624ه برلم    منى دمحم احمد لطفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  162

 شمة بالدور االول -م الثامنة  -ش حسن الشرٌؾ  45وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  411142فكرى رافت شحاته عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

  1عمارات االمداد والتموٌن محل رلم طرٌك النصر  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  414551دمحم عبد الفتاح علوانى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 شمال الساحل 2عزبة محٌى ؼرفه من شمه رلم  5الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بناحٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  425621اسالم عبدالعزٌز عبدالحمٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ش مولؾ االتوبٌس 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ل تم تعدٌ 21111111وفً تارٌخ  425642عبدالرحمن دمحم عبدالمجٌد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 أ ابن اٌاس منشٌه البكرى2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  1111111جرمٌن فكرى ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 شارع صدلى احمد متفرع من شارع عبدالجابر عبدالستار11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  425625عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هشام محمود على -  123

 ب ش السباق موق المٌالند15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  415533مصطفى دمحم احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ش الشٌخ شرٌؾ5ل العنوان الى محل بالعمار الـتأشٌر:   ، تعدٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  425632احمد بهاء بالل عبد العزٌز لمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ش دمحم حسن الجمل متفرع من ش عباس العماد 2وصؾ الـتأشٌر:   ، العمار رلم 



 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 العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  425653تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سوزان فوزى فرج ابراهٌم ، -  126

 الـتأشٌر:   ، شارع الزهور تماطع شارع الورشه امام مسجد الحرمٌن عزبة الهجانه

ن , تم تعدٌل العنوا 21111121وفً تارٌخ  411543اشرؾ محمود عطٌه الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 شٌراتون - 2محل رلم  4هـ عمارة  1255وصؾ الـتأشٌر:   ، مربع 

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  362211حسن ابوخضٌر العجمً احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الزلازٌك -النحال  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شارع عمر بن الخطاب 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  425642جرمٌن فكرى ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ش صدلى احمد متفرع من ش عبد الجابر عبد الستار  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  415141النجار للتخلٌص الجمركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 1شارع على بهجت متفرع من مصر والسودان الدور االرضى شمه رلم  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  425631ادهم نجاح عبد الاله عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 محل باالرضى -الحى العاشر  -ة نصر زهراء مدٌن 2122وصؾ الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  323111كامل عاطؾ كامل مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 زهراء مدٌنة نصر  2145الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح

تم تعدٌل العنوان  21111121وفً تارٌخ  425641برلم    محمود سامى محمود سٌد السرجانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  153

 عمارات شباب المهندسٌن 4دور  44شمه  4, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  425643دمحم خورشٌد دمحم محمود حرفوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 عباس العماد - 3الدور  -برج ساره  -شارع البطراوى  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  425641ساره حمدى عزب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ش امتداد عبد الرحمن نصر  36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  425635سامى خلٌل سالم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ش ابم مروان من جسر السوبس 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  425631سٌد اسماعٌل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 بالدور االرضى  5 أمنطمه االستثمار جنوب امتداد حسن المامون محل رلم26لطعه  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  425646دمحم عبد النبى حامد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 3محل  -برج الثورة  -ش ترعة الخماسٌن  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121خ وفً تارٌ 425632محمود على دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش التروللى العماد  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  412513ؼادة رمضان ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بالدور االرضى 2شمة رلم  -شارع الحجاز  222وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  411543مود عطٌة الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ مح -  111

 شٌراتون - 2محل رلم  4هـ عمارة  1255وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مربع 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  425651شبل ربٌع عزب   الجلداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش نجٌب محفوظ المنطمه الثامنه ملن الجازولى محمود رزق 12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  425655فؤاد عبد الممصود عٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 شارع النزهه 162وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  416523اوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ضبعون للمم -  114

 أ الدور االرضى وحده ادارٌه زهراء مدٌنة نصر 3125الـتأشٌر:   ، تعدبل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  413111احمد عبد المعتمد عبد البصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش جمال الدٌن دوٌدار المنطمه الثامنه  26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  3333333جورج شاكر ٌوسؾ جورجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 1ش المنطره ٌفتح على ش المسافر خانه محل 34وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  311526ل على عمر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كما -  112

 االرضى 24فاملى مول رلم  -الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الحى االول 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  425652ابراهٌم ٌوسؾ سعد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش محطة المدرسة الحى العاشر 531وصؾ الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21111121وفً تارٌخ  325114هٌام لناوي سٌد لناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 امتداد عباس العماد شارع ابو العتاهٌه 11الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  413111احمد عبد المعتمد عبد البصٌر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ل الدٌن دوٌدار المنطمه الثامنهش جما 26 -وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  415115طارق سمٌر السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 4ش متحؾ المطرٌه شمه رلم  45-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  425662رلم    هشام دمحم دمحم عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  212

 م التوفٌك 111الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  425651احمد دمحم مختار حسن طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ش دردٌرى حسن من ش دكتور علوى 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  425645عبد المعطى البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عطٌه  -  214

 مكرم عبٌد - 1الدور  - 13شمة  -أ عمارات الهٌئة العربٌة للتصنٌع  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121ٌخ وفً تار 425641ابراهٌم عرٌان جٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ش المدٌنه المنوره من احمد عصمت 15/25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  425656اشرؾ شولى مهنى توفٌلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 عٌن شمس الؽربٌة -ش شعراوى محمود  21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  311211حسن دمحم فوزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اشرؾ -  212

 دٌر المالن -ش الخلٌج المصرى  44الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تعدٌل العنوان , تم  21111124وفً تارٌخ  425663سامح مجدى عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ش محمود عمار الورشه سابما 21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111124وفً تارٌخ  425664دمحم احمد سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش العماد 11بلون  2، مساكن المطرٌه الجدٌه مدخل 

تم تعدٌل العنوان  21111124وفً تارٌخ  54252لحافظ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مدبؽة جلود حسٌن عبد ا -  211

( مدٌنة الجلود  F 2 + R 1/  5 - 2, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الكائن بالمنطمه الصناعٌه لٌصبح / نموذج ) 

 بالروبٌكى بدر



 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 العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  54252سبك لٌده برلم      حسٌن عبد الحافظ ابراهٌم ، تاجر فرد ، -  211

 ( مدٌنة الجلود بالروبٌكى بدر F 2 + R 1/  5 - 2الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الكائن بالمنطمه الصناعٌه لٌصبح / نموذج ) 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  425662وجٌه محمود عبد الهادى لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 امتداد ولى العهد 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  425665مارٌز نبٌل عدلى لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 حى الملتمى العربى الشٌراتون ؼرفه بشمه باالرضى  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  425666دمحم فتحى ابو السعود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

  53ش شمس الدٌن الذهبى الجولؾ شمة بالدور الخامس رلم  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124ٌخ وفً تار 336141بسام ابراهٌم نبٌل عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 سٌد زكرٌا شٌراتون 1121هـ مربع  4الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  336141بسام ابراهٌم نبٌل عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 سٌد زكرٌا شٌراتون 1121هـ مربع  4الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  413321عبد الرحمن حسٌن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 بالدورالثامن 16شارع ذاكر حسٌن شمة  45الـتأشٌر:   ، تصحٌح الخطا الوارد فى العنوان لٌصبح  / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  425653تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سوزان فوزى فرج ابراهٌم ، -  215

 الـتأشٌر:   ، ش محمود عمار ) الورشه سابما ( امام جامع الهدى الهجانه 

 تم تعدٌل العنوان , 21111125وفً تارٌخ  412646الدسولى لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الدور ااالرضى عمائر مدٌنه نصر 2ا شارع مسجد السالم شمه 4وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الممر لٌصبح بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  413411شرٌؾ جمال احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ح المبة -الدور الثانى  4شمة  -نٌل ش وادى ال 34الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  425622دمحم محمود فؤاد طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 زهراء م نصر الحى العاشر  34الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  413411شرٌؾ جمال احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ح المبة -الدور الثانى  4ش وادى النٌل شمة  34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  321156سٌد محمود ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 م السادسة - 61ق  -اس العماد ش عب 15الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  411312احمد دمحم عبد الحافظ فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ش منٌه مطر 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  425661حماده دمحم ابراهٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 دور ثامن عمارات تمر حنه حى الواحه  51شمه  2بلون  1وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21111125وفً تارٌخ  255133رضا دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 مس تمسٌم السكة الحدٌد ع النخل الشرلٌهش عٌن ش 11تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  411133نٌلسون نصر انور نصر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ش الشٌخ فتحى دٌاب بجوار ش الكنٌسه الهجانه-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  5555555مصطفى منصور محمود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ح عبده راجح من ش دمحم عباس 1, وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21111125وفً تارٌخ  414221رٌهام كامل هاشم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ش عبدالرازق السنهورى 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  321553سمٌر حنا جاد السٌد حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ش الممدٌسى المبارى26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125ً تارٌخ وف 425623خالد احمد احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ش الدكتور عمر الدسولى  النزهه الجدٌدة  بملن كاملٌا دمحم حجازى11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  425621ابراهٌم احمد ابراهٌم عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 م عطٌه حمامات المبه ش عبد السال 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ  412542محمود مدحت عبدالوهاب عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 مول فلورٌدا تاور شٌراتون M4وحده رلم -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  425621،  سبك لٌده برلم    خالد عبد العظٌم بٌومى على ، تاجر فرد  -  234

 مشروع اسكان شركه مصر للتعمٌر حى السفارات 11بلون  6وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  321553سمٌر حنا جاد السٌد حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 ش الممدٌسى المبارى26ٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  425653سوزان فوزى فرج ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / ش محمود عمار ) الورشه سابما ( امام جامع الهدى الهجانه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  415115دوح  ثابت فؤاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مم -  232

 ا سابما  الدور االرضى31ش الشٌخ على ٌوسؾ 25الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21111125وفً تارٌخ  425624ولٌد عاطؾ شولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 ش سنان 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  425625كرٌم دمحم ابوالرى  شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ش احمد حسن م التاسعه ش الدور الثالث  35بلون  13الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  414221فرد ،  سبك لٌده برلم     رٌهام كامل هاشم احمد ، تاجر -  241

 ش عبد الرازق السنهورى 1الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111126وفً تارٌخ  415551على دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 سٌد طه عبد البر ش 16، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  412223دمحم عادل محمود عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 111عمارات عثمان الدور االول شمه  51وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126رٌخ وفً تا 425625عمر خالد موسى عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 الشٌراتون  211اٌه مبنى  2حى الملتمى العربى مكتب  35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  425651عمر عبده محمود ابو الٌزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 شٌراتون  211مبنى  4 ش حى الملتمى العربى وحده 35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  425614عزت رضا عزت شهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 النزهه الجدٌدة -ش دمحم صبرى منصور  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  251131الخطاط سٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 ش ٌوسؾ بجوار عماره التامٌنات 3الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  425652الزهٌرى للتدرٌب على اللؽات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 ش ابوالعتاهٌه امتداد عباس العماد 66وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  421652، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امجد احمد رمضان  -  245

 2ش العماد حمامات المبه الدور االرضى شمه  15 -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

ل العنوان , تم تعدٌ 21111126وفً تارٌخ  425331مجدى علً عبد الرحمن طاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 بنشاط / مخبز بلدى -مدٌنة المستمبل الشروق الماهرة الجدٌده Tلطاع   66وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة رئٌسى اخر بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  425655هدى سالمه دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 لجٌش ش ا 223الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  251131الخطاط سٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ش ٌوسؾ بجوار عماره التامٌنات 3الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126رٌخ وفً تا 222233عبدالعال عبدالمنعم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

مزرعه فاكهه -حوض الكثٌان الرملٌه منطمه البستان وادى النطرون بنشاط  154وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر لطعه 

 عشره الؾ جنٌه 11111براس مال 

تم تعدٌل  21111126تارٌخ  وفً 222233عبد العال عبد المنعم عبد الرحمن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

مزرعه -حوض الكثٌان الرملٌه منطمه البستان وادى النطرون بنشاط  154العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر لطعه 

 عشره الؾ جنٌه 11111فاكهه براس مال 

تم تعدٌل العنوان  21111126رٌخ وفً تا 3333333رٌهام معتصم عبداللطٌؾ على تمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ش لوسكا من ش احمد فخرى35, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  425612عاطؾ عباس ابراهٌم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ش ابو حٌان التوحٌدى 35وصؾ الـتأشٌر:   ، شمة بالدور االرضى عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  425656ؼسان حمدان عبد الكرٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 1الدور 5شارع حلمى حسن على المنطمه 26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21111126وفً تارٌخ  425653دمحم بٌومى السٌد بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 درب المحكمه  5،  3،  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  411511عمرو صابر خالد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ش سٌد طه عبد البر  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  425652برلم    احمد رشاد عبد الجواد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  251

 ش الخلٌفه المطٌع من ش موسى ابن نصٌر الحى السابع  5دور ارضى عمار  3وصؾ الـتأشٌر:   ، ؼرفه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  425654مراد صالح مراد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ش حافظ بدوى الحى السابع شمه بالدور االرضى  14ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  425613دمحم الحسٌنى همام حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 صالح عبد الهادى 33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  425611برلم    خالد ابو الحسن ابو الحمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  262

 عمارات حدائك العبور صالح سالم  35بالدور العشرٌن بالعماره  3وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  415212وسام محمود عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 شارع الخلٌل ابراهٌم 62شٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / وصؾ الـتأ



 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 العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  5555555دمحم عبد الرؤؾ دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

  5نموذج  15وحده  3طرٌك مصر االسماعٌلٌة شمة  165وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  425216 المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منصور دمحم دمحم -  265

 ش مصطفى منٌر من مٌدان حجالن النعام  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  425612سحر ابراهٌم عبدالعظٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 ش حافظ بدوى الحى السابع 55صؾ الـتأشٌر:   ، ع و

وفً تارٌخ  422655الماضى الدارة وتشؽٌل محطات خدمة تموٌن السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 مول خلؾ السراج -بلون ج خدمات المنطمة الثامنة من عبد الحمٌد لطفى  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21111122

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  425213شرٌؾ البٌر ٌوسؾ سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 ش الخلٌفة المأمون  32الـتأشٌر:   ، 

ن , تم تعدٌل العنوا 21111122وفً تارٌخ  425625محمود ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

خمسون الؾ 51111وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه رئٌسى اخر بالعنوان ش ترعه عنانى بركه الحاج بنشاط ورشه موبٌلٌا براسمال 

 جنٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  425212رحاب دمحم السٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 هراء م نصر الحى العاشر الدور االرضى مشروع ز 2123الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  425213احمد جمال دمحم احمد عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ش الخلٌج المصرى  145وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122رٌخ وفً تا 425211صفوت السٌد بكر راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ش مصر والسودان 132الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  425214احمد حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 سٌد ابو النجا  55الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  422655رات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الماضى الداره وتشؽٌل محطات خدمه تموٌن السٌا -  224

بلون ج خدمات المنطمة الثامنة من عبد الحمٌد لطفى  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  21111122

 خلؾ السراج مول -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122رٌخ وفً تا 425215على مبارز على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ش الوحده العربٌه  116الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  425611احمد دمحم صالح عبدالصبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ش الخلٌل ابراهٌم من احمد عصمت1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  425211ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منٌر مجدى رشدى ابراه -  222

 ش حسن افالطون ارض الجولؾ1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  421413سامً السٌد حلمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ش صومال21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  415245خالد منصور على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ش احمد على عبدالحافظ عرفات ثانى المطرٌه 32الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21111125وفً تارٌخ  422542ولٌد عبدالنبى دمحم شكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 المنطمه الخامسه الحى الرابع التجمع الخامس  1شمه  122فٌال -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  414461احمد سٌد لطب فرج احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 216بع شمه عمارات اول ماٌو الدور السا 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  425212كرم ابراهٌم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ش عبدالحمٌد بدوى امام نادى الشمس31الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21111125وفً تارٌخ  415616مجدى نبٌل بشرى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

سكوربٌون مٌتال -ش لبٌب شداد من ش مسجد الرحمن الخصوص بسمه تجارٌه  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان 

 خمسون الؾ جنٌها51111استؽالل تجمٌع وتؽلٌؾ بالستٌن للشٌشه براس مال -بنشاط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  414511برلم    مٌنا ماهر حبشى اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  254

  11شارع عثمان ابن عفان صالح الدٌن محل  11الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان / عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111125وفً تارٌخ  425211دمحم سمٌر دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 مساكن المظلوم الجدٌدة  12، محل بالعمار رلم 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21111125وفً تارٌخ  425215محمود دمحم ابراهٌم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 33وحده رلم  -الدور الثالث  -ش سلٌمان الحلبى  15الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , 21111113وفً تارٌخ  211665مهندس /محمود حسن محمود شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تأشٌر:  اضافه نشاط التصدٌروصؾ ال

وفً تارٌخ  211665محمود حسن محمود ) الكترومٌكانٌن للهندسة واالستشارات امٌكو( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط التصدٌر21111113

وفً تارٌخ  211665بى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المكتب الفنى للالستشارات الهندسٌة م/محمود حسن محمود شل -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط التصدٌر21111113

تم تعدٌل النشاط , 21111113وفً تارٌخ  424421هشام فاروق عبد الحمٌد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  415552صفوت نٌسان مسعود خله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره الذهب الكسر

لنشاط , وصؾ تم تعدٌل ا21111113وفً تارٌخ  412265دمحم عبد الهادى عبد الحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 ( 2111/  423التأشٌر:  اضافه للنشاط / فٌما عدا االنترنت ) موافمه امنٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111113وفً تارٌخ  326516مجاهد حسٌن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  416645ٌده برلم   رومانى لحظى وهٌب حنا ، تاجر فرد ،  سبك ل -  5

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  162262دمحم عبد الحكم  الشبراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 والتجارٌةالخدمات السٌاحٌة واالستشارات الهندسٌة -التأشٌر:  الؽاء نشاط 



 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 21111114وفً تارٌخ  363522فرٌد محروس فرٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  الؽاء  نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  414521عالء صالح السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 أشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح المماوالت فمطالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  321125ٌاسر عبد العزٌز مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

ٌه الى التأشٌر:  اضافه نشاط استشارات االلتصاد الرلمى وحمالت االعالن والتجارة االلكترونٌه وتخطٌط وتنفٌذ الحمالت االعالن

 2111/556النشاط االصلى فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ موافمه امنٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  415551عبدالعزٌز فاروق حسٌن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  اضافة نشاط تصنٌع منتجات الدعاٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  416146فؤاد حامد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل -  14

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة منتجات ورلٌة واطباق فوم واكٌاس بالستٌن ومنظفات وعطور

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 21111115وفً تارٌخ  322621حسٌن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 النشاط لٌصبح / ورشة اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111115وفً تارٌخ  235451حسن اسماعٌل سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تجاره اكسسوار حرٌمى-تعدٌل النشاط لٌصبح 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 21111115وفً تارٌخ  235451ه برلم   سلٌم استٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  12

 تجاره اكسسوار حرٌمى-النشاط لٌصبح 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  423112دمحم صبرى ابو طالب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 11والمجموعة  6من المجموعة  36ت شاورمة واستٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع ساندوتشا

 ( وتوكٌالت تجارٌة وادارة المطاعم

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  424251ناصر حمدى دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 ارات وتجاره السٌاراتالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مركز خدمه سٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  254241فوزى مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 استٌراد وتصدٌر -التأشٌر:  خذؾ نشاط لٌصبح 

لنشاط , وصؾ تم تعدٌل ا21111116وفً تارٌخ  422215دمحم رمضان دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اضافه نشاط تعئبه المواد الؽذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  414111هٌثم دمحم شاكر عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  اضافة نشاط رحالت ونمل لحساب الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  414111لٌده برلم   هٌثم دمحم شاكر عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك  -  23

 التأشٌر:  اضافة نشاط رحالت ونمل لحساب الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111116وفً تارٌخ  262256لندا جمٌل عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 االستٌراد-خذؾ نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  311431دمحم عبد الفتاح سعٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر والتسوٌك وتطوٌر وتنمٌه الموارد البشرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111116تارٌخ وفً  255125مصطفً دمحم عادل شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 11والمجموعهى  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمره  -التأشٌر:  تعدٌل النشاط 



 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 النشاط , 21111116وفً تارٌخ  255125مصطفى دمحم عادل احمد عٌسى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 11والمجموعهى  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمره  -ل النشاط وصؾ التأشٌر:  تعدٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  324665سامح دمحم دمحم رسالن زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

اتن واالجهزه الكهربائٌه والتوكٌالت التجارٌه التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح صٌانه وتورٌد لطع ؼٌار الهٌدرولٌن والنٌوم

 11-6من المجموعه  36واالستٌراد والتصدٌر فٌماعدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111116وفً تارٌخ  324665سامح دمحم دمحم زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

هٌدرولٌن والنٌوماتن واالجهزه الكهربائٌه والتوكٌالت التجارٌه واالستٌراد تعدٌل النشاط لٌصبح صٌانه وتورٌد لطع ؼٌار ال

 11-6من المجموعه  36والتصدٌر فٌماعدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111112وفً تارٌخ  254212جمٌل سعد بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 اضافه نشاط / االستٌراد

وفً تارٌخ  254212الباشا لتجارة الؽالٌات وتورٌد ؼالٌات ) جمٌل سعد بطرس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسة -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / االستٌراد21111112

عدٌل النشاط , وصؾ تم ت21111112وفً تارٌخ  355166عمرو محمود دمحم الشربانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

واضافة نشاط / تنظٌم حفالت ومعارض ) فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وفٌما عدا اصدار  -التأشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد 

 2111لسنة  561موافمة امنٌة رلم  -الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ وفٌما عدا خدمات االنترنت ( 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  353511السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد دمحم عبد الوهاب  -  33

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره لطع ؼٌار سٌارات وحلوٌات جافه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  422512محمود دمحم منٌر حسن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

التأشٌر:  اضافه نشاط بٌع ونشر وتوزٌع كتب تراث فٌماعدا خدمات االنترنت فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت فٌماعدا الكتب 

 2111/223الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  421123اشرؾ عبدالحمٌد حسن صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  اضافة نشاط / هٌدرولٌن اصالح وصٌانة طلمبات الخرسانه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  421123اشرؾ عبدالحمٌد حسن صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 هالتأشٌر:  اضافة نشاط / هٌدرولٌن اصالح وصٌانة طلمبات الخرسان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  351252عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 ( 2111/  213التأشٌر:  اضافه نشاط / عرض كمبٌوتر ودش بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ) موافمه امنٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111112وفً تارٌخ  114155م   حسن سٌد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  35

 الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , 21111112وفً تارٌخ  114155حسن سٌد رضوان لتجارة الشنط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , 21111112وفً تارٌخ  114155الشنط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤسسه حسن رضوان لتجاره  -  41

 وصؾ التأشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , 21111112وفً تارٌخ  255125مصطفى دمحم عادل احمد عٌسى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 اوالتوصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط المم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111112وفً تارٌخ  364661ماهر شولً عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 حذؾ نشاط االستٌراد



 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 النشاط , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  255125مصطفً دمحم عادل شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 اط المماوالتالتأشٌر:  اضافه نش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  414131دمحم عاطؾ سعٌد  على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  اضافة نشاط تورٌد عماله داخل جمهورٌة مصر العربٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  411222رئٌسة دمحم بسٌونى خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 ( والتوكٌالت التجارٌه 11، 6من المجموعه  36التأشٌر:  اضافه نشاط / االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111113وفً تارٌخ  111312السٌد احمد دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 االستٌرادحذؾ نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  321135عادل بخٌت زاهى   بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:21111113وفً تارٌخ  411551اسامه دمحم فخرى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  311223احمد احمد عبد الحكٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  424554دمحم زكى عٌد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 مماوالت وتورٌدات فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر -التأشٌر:  اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  425121محمود دمحم رٌاض شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 هزه االتصاالتالتأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد وتركٌب وصٌانه اج

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  252124علً فهمى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 الؽاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  426216احمد خلؾ احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع مٌاه ؼازٌة و مواد ؼذائٌة و تورٌدات عمومٌة بالجملة فٌما عدا الدعاٌة و االعالن و الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , 21111114وفً تارٌخ  426216ؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد خلؾ لتوزٌع المواد ال -  54

وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع مٌاه ؼازٌة و مواد ؼذائٌة و تورٌدات عمومٌة بالجملة فٌما عدا الدعاٌة و االعالن و 

 الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  415266رلم   اسالم مصطفى مزٌون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  55

 2111/164تعدٌل النشاط الى بالى ستٌشن وسٌبر بعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه 

  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:21111112وفً تارٌخ  313343حسام دمحم على شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 اضافه نشاط / صناعات هندسٌه والكترونٌه ولؾ وتمطٌع ورق فوٌل واسترتش   وحذؾ نشاط / االستشارات الهندسٌه واالستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111112وفً تارٌخ  354211دمحم لبٌب مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تعدٌل النشاط لٌصبح / استثمار عمارى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  415542احمد دمحم النادى ابراهٌم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  اضافة نشاط / التورٌدات العمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  411216  منى ابراهٌم سلٌم شبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  51

( وتورٌد كافه المحاصٌل 11والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره  -التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح 

 الزراعٌه والمواد والمنتجات الؽذائٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111112وفً تارٌخ  425554رلم   ابراهٌم دمحم على داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  61

 ( 11والمجموعة  6من المجموعة  36اضافة نشاط / استٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , 21111115وفً تارٌخ  315532احمد محمود  سامى سٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

ٌر:  اضافه نشاط ورشه اللوحات االرشادٌه واالعالنٌه والماكٌنات الخشبٌه والمعدنٌه وتركٌبها ٌدوى موافمه وصؾ التأش

2111/512 

تم تعدٌل النشاط 21111115وفً تارٌخ  411523عمرو حنفى عبد الرازق حسن الحرٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 ٌؾ مواد ؼذائٌة دون مجاالت الدعاٌة واالعالن, وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط تعبئة وتؽل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111115وفً تارٌخ  322565سعٌدنعٌم مهنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 اضافه نشاط توكٌالت تجارٌه

دٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تع21111115وفً تارٌخ  322565سعٌدنعٌم مهنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 اضافه نشاط توكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , 21111115وفً تارٌخ  412511الطاهر لتجاره لوازم االدوات الصحٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  411263احمد مجدى احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

التأشٌر:  اضافة نشاط تعبئة وتؽلٌؾ وتوزٌع وتورٌد المواد الؽذائٌه فٌما عدا الزٌوت والتورٌدات العامه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه 

 واالعالن والكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111111وفً تارٌخ  425442 السٌد عبادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر دمحم -  62

 تعدٌل النشاط الى مماوالت عمومٌه وتورٌدات معدنٌه وتورٌد شاسٌهات معدنٌه وابواب معدنٌه وتورٌد معدات مماومه الحرٌك

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111111وفً تارٌخ  425315ٌده برلم   رضا حامد جالل عمر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  65

 تعدٌل النشاط لٌصبح / مركز لصٌانة السٌارات

تم تعدٌل النشاط , 21111111وفً تارٌخ  343236عمرو حسٌن دمحم عبدالمنعم الجمٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 داالستٌرا-وصؾ التأشٌر:  الؽاء نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  356513فاٌز حسن متولى متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 االستٌراد والتصدٌر -التأشٌر:  الؽاء نشاط 

شٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ21111111وفً تارٌخ  426314جٌهان عبد هللا متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 نمل عمال ورحالت -تعدٌل النشاط لٌصبح 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  412411ابو النور احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 11والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111111وفً تارٌخ  352521ود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حازم رفعت محم -  23

 بٌع اكسسوارات وخدمات محمول -تعدٌل النشاط لٌصبح 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  422252بالل عبدالرحمن دمحم دمحم عمٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 شٌر:  اضافه نشاط/ شحن بضائع ونمل دولىالتأ

تم تعدٌل 21111121وفً تارٌخ  412521مكتب رحالت مجدى صالح عبد العزٌز سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / نمل عمال خاص ) داخل جمهورٌه مصر العربٌه (

تم تعدٌل النشاط , 21111121وفً تارٌخ  412521، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى صالح عبدالعزٌز سلطان  -  26

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / نمل عمال خاص ) داخل جمهورٌه مصر العربٌه (



 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 النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111121وفً تارٌخ  411252فاٌد لالنظمه االمنٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 11والمجموعه  6من المجموعه  36اضافة نشاط االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111121وفً تارٌخ  411243دمحم ابراهٌم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  355215، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رمضان احمد عبد المتاح -  21

 التأشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  415355شادى دمحم عزت دمحم العارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

تصالح وزراعه االراضر الصحراوٌه ومستلزمات الفنادق والمفروشات وموكٌت التأشٌر:  اضافه نشاط / خدمات نمل واس

 واالطارات والبطارٌات سٌارات ومعدات وتورٌد معدات زراعٌه ولطع ؼٌار سٌارات ومعدات وتنفٌذ مشروعات رٌاضٌه

ل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعد21111121ٌوفً تارٌخ  416115دمحم عالء عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 اضافة نشاط تورٌدات مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111121وفً تارٌخ  412154مرفت حامد طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب نمل رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111121وفً تارٌخ  414111نعٌمه خلٌل دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

ه تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة المواد الكٌمٌاوٌه المعملٌه ) فٌماعدا االدوٌه ( والؽٌر معملٌه والتورٌدات العامه فٌماعدا مجاالت الدعاٌ

 وترواالعالن والكمبٌ

تم تعدٌل النشاط , 21111121وفً تارٌخ  311416دمحم السٌد البارز طنطاوى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / التورٌدات العمومٌه

النشاط , وصؾ  تم تعدٌل21111121وفً تارٌخ  425254ولٌد جمٌل دمحم صالح شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات عمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن و الكمبٌوتر (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111121وفً تارٌخ  325114هٌام لناوي سٌد لناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

اضى ومماوالت عمومٌه وتورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن تعدٌل النشاط لٌصبح / استثمار عمارى واستصالح ار

 والكمبٌوتر (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  336141بسام ابراهٌم نبٌل عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  355166انى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو محمود دمحم الشرب -  55

 تورٌدات )فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( -التأشٌر:  اضافه نشاط 

, وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط 21111124وفً تارٌخ  224515فرماوي دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  415115ممدوح  ثابت فؤاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

المتكامله مع والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت  11والمجموعه  6من المجموعه  36اضافه نشاط االستٌراد فٌما عدا الفمرة 

 المطاع العام

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  411312احمد دمحم عبد الحافظ فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر وتجاره مالبس جاهزه مستعمله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  341214اشرؾ دمحم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ( واعمال معدنٌة ومماوالت عامة



 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

صؾ تم تعدٌل النشاط , و21111125وفً تارٌخ  355514احمد مصطفى السادات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدٌن-التأشٌر:  اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , 21111125وفً تارٌخ  355514احمد مصطفى رمضان السادات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تعدٌن-وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط 

ٌل النشاط , وصؾ تم تعد21111125وفً تارٌخ  365222هانً عبدالنبً اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات ادوات كهربائٌه واعمال مماوالت كهربٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  411133نٌلسون نصر انور نصر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ص الالزمه(بال استٌشن )بعد الحصول على التراخٌ-التأشٌر:  اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  314641دمحم احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تمدٌم مشروبات وماكوالت تٌن اوى ) دون الكحولٌات (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111126وفً تارٌخ  424213احمد دمحم دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 مماوالت عامه وتشطٌبات متكامله-تعدٌل النشاط لٌصبح 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111126وفً تارٌخ  251131الخطاط سٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

صحؾ والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وفٌما عدا خدمات االنترنت ( ) موافمه امنٌه اضافه نشاط / عمل الفتات ) فٌما عدا اصدار ال

151  /2111 ) 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  421611احمد هشام احمد النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

والمنتجات الجلدٌه بجمٌع انواعها والتورٌدات العمومٌه  تصدٌر وتجاره االلمشه والمالبس الجاهزة-التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح 

 )فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  415212وسام محمود عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الت الدعاٌة واالعالن (التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات عمومٌة ) دون مجا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  254222حسن بٌومى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر:  الؽاء / نشاط االستٌراد والتصدٌر

تعدٌل النشاط , وصؾ  تم21111126وفً تارٌخ  423113دمحم سعٌدعبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات عمومٌة والطباعة والدعاٌة واالعالن وتؽلٌؾ وتورٌدات مطبوعات فٌما  عدا اصدار الصحؾ 

 2111لسنة  515موافمة امنٌة رلم  -والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ واالنترنت 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  356233لٌده برلم    طارق حسن السٌد احمد مراد ، تاجر فرد ،  سبك -  114

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 21111122وفً تارٌخ  425555راجى جالل عبد المادر محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

ؤتمرات ) فٌما عدا خدمات االنترنت ( وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / تنظٌم المعارض والم

 ( 2111/  563) موافمه امنٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  324513فادى عجبان عطا جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 شحنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع اكسسوارات موباٌل وكروت 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  321515نور دمحم عبد الرحمن سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجارة وتوزٌع مواد ؼذائٌه

اط , وصؾ تم تعدٌل النش21111125وفً تارٌخ  254161للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    2مكتب جون /  -  115

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر لوازم الصٌدلٌات



 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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  254161جون شحاته بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر لوازم الصٌدلٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  254161ده برلم   جون شحاته بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  111

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر لوازم الصٌدلٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  254161لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    2مكتب جون/ -  111

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر لوازم الصٌدلٌات

لنشاط , وصؾ تم تعدٌل ا21111125وفً تارٌخ  411225دمحم زكرٌا دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر:  اضافه نشاط مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  415115وجٌهه كمال رشدى برسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  421552امنٌه دمحم حسن عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 تورٌد المالبس الجاهزة -التأشٌر:  اضافه نشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  424514اٌهاب روبٌن فلتاوؤس بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر:  اضافه نشاط / المماوالت

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  425615ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  425646دمحم عبد النبى حامد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  425651شبل ربٌع عزب   الجلداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21111125وفً تارٌخ  413411شرٌؾ جمال احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  425613احمد دمحم دمحم عباس الموشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

التأشٌر:  تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ21111125وفً تارٌخ  425211دمحم سمٌر دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  425512صالح احمد عمر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  353166دمحم سٌد جابر عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  425524احمد ماهر على سوٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  425551حمدى دمحم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  425631مضان دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن ر -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  425526بٌتر عماد صبحى ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  425654سن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مراد صالح مراد ح -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  425615اسماعٌل دمحم محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  425552تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مروه ٌسرى ٌوسؾ عبد الؽنى ، -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  425632محمود على دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  425661فرد ،  سبك لٌده برلم   حماده دمحم ابراهٌم عبد الفتاح ، تاجر  -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  425522اسالم كامل السٌد على كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111113وفً تارٌخ  425524ت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عثمان للمماوالت العامه والتورٌدا -  11

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  425552حسام احمد محمود فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  425555رومانى جمٌل لمعى توفلٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  425615خالد ٌكن امٌن محرز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  425612اهٌم عبدالعظٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سحر ابر -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  425524دمحم زكرٌا مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  425652عبد الجواد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد رشاد  -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  425534عمرو محمود دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  425651حسن طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم مختار  -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  251131الخطاط سٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  311423سبك لٌده برلم     على سٌد على ابراهٌم ، تاجر فرد ، -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  425551دمحم هشام دمحم صالح الزٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  425611ٌده برلم   مارٌا ماجد ٌوسؾ حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111115وفً تارٌخ  425616طارق مجدى عبده ابراهٌم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  425621ده برلم   خالد عبد العظٌم بٌومى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  33

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  425535محمود سامى فهمى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  425211صفوت السٌد بكر راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  425611دمحم عبد الرازق السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  425621اسالم عبدالعزٌز عبدالحمٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111111وفً تارٌخ  425642عبدالرحمن دمحم عبدالمجٌد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  425641رلم   ابراهٌم عرٌان جٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21111112وفً تارٌخ  425526دمحم سعد دمحم ؼز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  421413سامً السٌد حلمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  425541دمحم السٌد محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 21111114وفً تارٌخ  425516فادى عونى ناشد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  425614مصطفى محمود توفٌك عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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

الشركة , تم تعدٌل نوع 21111125وفً تارٌخ  425624ولٌد عاطؾ شولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  425611احمد دمحم صالح عبدالصبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21111122وفً تارٌخ  425211منٌر مجدى رشدى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  425621مارى اسحك ملن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  3333333هبه على السٌد محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  425642جرمٌن فكرى ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  425645دمحم عطٌه عبد المعطى البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  425625كرٌم دمحم ابوالرى  شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  425625عمر خالد موسى عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  1111111جرمٌن فكرى ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  425625هشام محمود على عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  425632احمد بهاء بالل عبد العزٌز لمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  425663سامح مجدى عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21111124وفً تارٌخ  425664دمحم احمد سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  425552احمد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح مجاهد -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  425551للٌان مٌالد زكى رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111115وفً تارٌخ  425536هٌم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم ابراهٌم ابرا -  61

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  425543عبدالمنعم كامل مرسى جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  425551لس ابادٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بٌشوى بنٌامٌن مر -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  425215على مبارز على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  425612تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد احمد عبدالعظٌم عجوه ، -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  425624منى دمحم احمد لطفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  411142د ،  سبك لٌده برلم   فكرى رافت شحاته عفٌفى ، تاجر فر -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  425613باهى اشرؾ خٌرى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  425662لٌده برلم   وجٌه محمود عبد الهادى لطب ، تاجر فرد ،  سبك  -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  425665مارٌز نبٌل عدلى لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  425561م   محمود احمد دمحم عماره عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  425555زٌنب السٌد ٌحٌى مرسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111122ً تارٌخ وف 425214احمد حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  425643دمحم خورشٌد دمحم محمود حرفوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  425641ساره حمدى عزب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  413111احمد عبد المعتمد عبد البصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  425561تامر ابراهٌم عامر خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  425525ٌاسمٌن ابراهٌم وهٌب شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  425511رٌمون ٌحٌى ؼالى ناروز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  425612محب عبد المالن حنا كٌرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 نوع 21111115وفً تارٌخ  311245ء دمحم نصر الدٌن احمد عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عال -  51

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  4255524دمحم زكرٌا مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  321553سمٌر حنا جاد السٌد حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  425656ؼسان حمدان عبد الكرٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  425653بٌومى السٌد بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  425631ادهم نجاح عبد الاله عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  425666ابو السعود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فتحى -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  336141بسام ابراهٌم نبٌل عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  425521مد الصاوى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسن اح -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  425612دمحم على احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111113وفً تارٌخ  425525زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو ابراهٌم عوض سلٌمان -  11

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  425655هدى سالمه دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  412556رد ،  سبك لٌده برلم   حازم فؤاد دمحمى على ، تاجر ف -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  425635سامى خلٌل سالم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  425521ده برلم   حجى دمحم دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  425216منصور دمحم دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  425541احمد كرار ؼزالى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  425554ابراهٌم دمحم على داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 21111112 وفً تارٌخ 425515صبرى دمحم مهدى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  425521ٌالوت جوده سعٌد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21111125وفً تارٌخ  425622دمحم محمود فؤاد طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  425533اشرؾ دمحم سند زٌاده االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع21111126وفً تارٌخ  425613دمحم الحسٌنى همام حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  425611خالد ابو الحسن ابو الحمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21111113وفً تارٌخ  425532كٌرلس جبرائٌل شحاته جبرائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111121وفً تارٌخ  425641محمود سامى محمود سٌد السرجانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  425652ابراهٌم ٌوسؾ سعد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  425556احمد حسن ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

 425565ابراهٌم مجاهد للرحالت ومتعهد نمل عمال المصانع والشركات وطلبة المدارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21111111وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  425611دمحم عادل بهجت احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  425531جمال حسن محمود زارع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع  تم21111126وفً تارٌخ  3333333رٌهام معتصم عبداللطٌؾ على تمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  425612عاطؾ عباس ابراهٌم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد21111113ٌوفً تارٌخ  411151اسالم محمود ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  425611رمضان حمدان بكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 21111115وفً تارٌخ  425622حسام دمحم حسٌن عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  425631سٌد اسماعٌل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21111121وفً تارٌخ  425655فؤاد عبد الممصود عٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  425565عادل معتمد رزق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  424353دمحم عبد الحمٌد عبد الؽنى عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 ركة , وصؾ التأشٌر: خاصالش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  425215محمود دمحم ابراهٌم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21111115وفً تارٌخ  314462مادونا رومانى سالمه شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  425546على دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  3333333دمحم هشام دمحم صالح الزٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  425611طارق دمحم احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  425653سوزان فوزى فرج ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  412265دمحم عبد الهادى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111122وفً تارٌخ  5555555دمحم عبد الرؤؾ دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 أشٌر: خاص, وصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  425626هند رزق عٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  425551احمد على على عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  425213احمد جمال دمحم احمد عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111113وفً تارٌخ  425556اسامه بارح جاد الرب عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  425623خالد احمد احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  425212رحاب دمحم السٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة 21111113وفً تارٌخ  425522السٌد العربى عوض عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عوض  -  135

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  425662هشام دمحم دمحم عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  425621ابراهٌم احمد ابراهٌم عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  425212كرم ابراهٌم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  425545فرج عبدالمحسن محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  425514سالمه دمحم سٌد دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111112وفً تارٌخ  425616ام الدٌن ابوشامه دمحم ابوشامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عص -  141

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  425652الزهٌرى للتدرٌب على اللؽات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  324665سامح دمحم دمحم رسالن زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  411142فكرى رافت شحاته عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  425625مود ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مح -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  3333333جورج شاكر ٌوسؾ جورجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111125وفً تارٌخ  5555555نصور محمود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى م -  142

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  352212اٌمن فلتاؤوس تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  425515والفضل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابراهٌم اب -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  425553مصطفى فتحى سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  414221، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رٌهام كامل هاشم احمد -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  425531مٌالد حلٌم سلٌمان بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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

وفً تارٌخ  422655ة تموٌن السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الماضى الدارة وتشؽٌل محطات خدم -  153

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21111122

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  425213شرٌؾ البٌر ٌوسؾ سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  425614براهٌم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسناء ابراهٌم ا -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  425653سوزان فوزى فرج ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111113وفً تارٌخ  425521لفتاح على نعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبٌر ابراهٌم عبد ا -  152

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  425656اشرؾ شولى مهنى توفٌلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  425555كرٌم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد عبد ال -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  425564صادق رشاد الصادق محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  425521ى ناٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن محمود عل -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  425612رٌم مصطفى كمال دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  411543، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ محمود عطٌه الساٌح -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  425651عمر عبده محمود ابو الٌزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111114وفً تارٌخ  425536م الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌ -  165

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  425614عزت رضا عزت شهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: مؤسسة الراٌة لتجارة الزجاج   322235تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  1

   ROCKالى: رون  315212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  2

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الجهٌنى  414521تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  3

 للمماوالت  

 الى: العالمٌه لتورٌد الرولمان بلى   416645ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21111114،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: سلٌم استٌل   235451تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111115،  فى تارٌخ :   -  5

ه وخدمه الى: ان اٌه اوتو تشن بوٌنت لتجار 424251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111115،  فى تارٌخ :   -  6

 السٌارات  

 الى: الفؤاد للتجارة   416146تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111115،  فى تارٌخ :   -  2

الى: دمحم عثمان للمماوالت العامه  425524تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111116،  فى تارٌخ :   -  5

 والتورٌدات  

 الى: مؤسسه ابكو لالستٌراد والتصدٌر   255125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111116ٌخ : ،  فى تار  -  1

 الى: طارق للمجوهرات   244413تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  11

الى: معرض شطورة لتجارة السٌرامٌن  356141الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة21111112،  فى تارٌخ :   -  11

 واالدوات الصحٌة  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه البركه لمطع  353511تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  12

 ؼٌار السٌارات والحلوٌات الجافه  

 الى: طٌبه   421421أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت21111111،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: دار النبراس للنشر والتوزٌع   422512تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  14

 bmفور سكٌورتى سٌستمزالى: بى ام  425551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  15

For security Systems   

الى: مؤسسه ابكو المعمارٌه الهندسٌه  255125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  16

 للتجاره  

 للمماوالت   الى: اٌجٌبت 425431تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: ال ٌوجد   114155تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: مؤسسه حسن رضوان لتجاره الشنط   114155تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  11

الى: كابرٌكورن للشحن والنمل الدولى  422541شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ21111112،  فى تارٌخ :   -  21

 والتخلٌص الجمركى  

الى: اضافة سمه تجارٌه لتصبح النجوم  425556تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  21

 لتجارة العطور ومستحضرات تجمٌل ولوازم الصٌدلٌات  



 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

 التجارٌه ٌورو للتجارة   الى: تعدٌل السمه 321135تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: مؤسسة دندره التصدٌر   411551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  23

   CNC signالى: ساٌن س ان س  352444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: احمد خلؾ احمد حسن   426216تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114 ،  فى تارٌخ :  -  25

 الى: مؤسسة ارض الوالع   426216تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  26

الى: المؤسسه المصرٌه لالنترنت  312512تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  22

 والوسائط المتعدده مٌدٌا مصر  

 الى: المؤسسة الدولٌة لالستٌراد   411635تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  25

 H F Gالى: اتش اؾ جى لالنشاءات   313343تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  21

For Construction   

 الى: اللبٌب لالستثمار العمارى   354211تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  31

 الت العمومٌة  الى: برفكت للمماو 422115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111115،  فى تارٌخ :   -  31

الى: مٌتالكس للمماوالت واالعمال  425442تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  32

 المعدنٌه  

 الى: صالة الحجاز للمزادات   412513تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: البورى للرحالت   322322تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121ارٌخ : ،  فى ت  -  34

 الى: وادى النٌل لالستثمار العمارى   425631تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  35

الى: كاٌرو سٌرفس لخدمات النظافة  421251ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21111121،  فى تارٌخ :   -  36

 وتورٌد العمالة داخل جمهورٌة مصر العربٌة  

 الى: مصر افرٌمٌا للشحن و النمل الدولى   422252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: المكتب المصرى للتورٌدات   242361عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت21111121،  فى تارٌخ :   -  35

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الصمر  425445تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  31

 للتورٌدات الكهربائٌه  

الى: مؤسسة الدٌار المصرٌه لالستثمار  325114ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21111121،  فى تارٌخ :   -  41

 العمارى  

 الى: لوتس للنشر   425624تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111124،  فى تارٌخ :   -  41

 ماوالت  الى: الضحى للم 336141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111124،  فى تارٌخ :   -  42

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى جى اس ام   415141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125،  فى تارٌخ :   -  43

الى: الضحى للتورٌدات الكهربائٌه  365222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125،  فى تارٌخ :   -  44

 لكهربائٌه  واعمال المماوالت ا

الى: مؤسسه سوق بور سعٌد لتجاره  411312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125،  فى تارٌخ :   -  45

 المالبس الجاهزه  



 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

( لتورٌد  فساتٌن S .Rالى: اس ار)  321156تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125،  فى تارٌخ :   -  46

 والسوارٌة   الزفاؾ

الى: مٌدى ستار للتوكٌالت التجارٌه  415115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125،  فى تارٌخ :   -  42

 واالستٌراد والتصدٌر  

 الى: كونكت للتدرٌب   411113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  45

الى: ابت للتنمٌة وادارة المشروعات  324411تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126فى تارٌخ : ،    -  41

 السٌاحٌة  

  IGNITEالى: اجناٌت للتجاره   421611تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  51

TRADING   

 الى: مركز المحطه   324513تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111122،  فى تارٌخ :   -  51

 الى: جلوبال ترادٌنج لالستٌراد   414141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111122،  فى تارٌخ :   -  52

الى: مؤسسه حمدى لتجاره لطع ؼٌار  314412م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس21111125،  فى تارٌخ :   -  53

 السٌارات  

 للتصدٌر   2الى: مكتب جون /  254161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125،  فى تارٌخ :   -  54

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 425212برلم       21111113عادل عزٌز جبره   ، تارٌخ :  مارٌان -  1

 355154برلم       21111112نٌفٌن ثابت معوض اسطاسى   ، تارٌخ :  -  2

 211122برلم       21111111دمحم ابراهٌم دمحم عبد المنعم   ، تارٌخ :  -  3

 211515برلم       21111125هولى ماجد هنرى مرلص   ، تارٌخ :  -  4

 211515برلم       21111125هولى ماجد هنرى مرلص   ، تارٌخ :  -  5

 423115برلم       21111122خالد دمحم محفوظ عباس   ، تارٌخ :  -  6

 423115برلم       21111122دمحم نبٌل عبد الخالك احمد   ، تارٌخ :  -  2

 423115برلم       21111122خالد دمحم محفوظ عباس   ، تارٌخ :  -  5

 423115برلم       21111122دمحم نبٌل عبد الخالك احمد   ، تارٌخ :  -  1

 311211برلم       21111125محمود حسام الدٌن محمود احمد   ، تارٌخ :  -  11

 311211برلم       21111125محمود حسام الدٌن محمود احمد   ، تارٌخ :  -  11

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    316555احمد حامد احمد جمعه وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  حل الشركه وفسخها واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    352135: سمٌره نجٌب بشاي وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم    - 2

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    415215احمد ابوبكر حامد وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىالسجل  بموجب 

تم محو/شطب السجل  تم    21111113، وفى تارٌخ    11152عزٌز جبره وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 ل التجارى الماهرهحل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السج

تم محو/شطب السجل  تم حل    21111113، وفى تارٌخ    11152ابناء عزٌز جبره  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم    21111113، وفى تارٌخ    342255سٌطة  سبك لٌدها برلم : سٌد عبدالرحمن على حجازى وشركاه  ، توصٌة ب   - 6

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع حمولهم وبذلن محٌت الشركه من السجل التجارى

تم    21111113، وفى تارٌخ    315643احمد نبٌل احمد مرؼنى وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

مدٌنة بن الحكم  -شارع مسجد الرحمن متفرع من شارع ام المؤمنٌن  31ل  تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح / محو/شطب السج

 البحرٌة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى لنمل الممر الى محافظة اخرى



 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

، وفى تارٌخ    315643منال دمحم رفعت و شرٌكها احمد نبٌل احمد مرؼنى  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

شارع مسجد الرحمن متفرع من شارع ام المؤمنٌن  31تم محو/شطب السجل  تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح /    21111113

 مدٌنة بن الحكم البحرٌة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى لنمل الممر الى محافظة اخرى -

تم    21111113، وفى تارٌخ    315643تضامن  سبك لٌدها برلم : احمد نبٌل احمد مرؼنى وشرٌكته  ، شركة    - 1

مدٌنة بن الحكم  -شارع مسجد الرحمن متفرع من شارع ام المؤمنٌن  31محو/شطب السجل  تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح / 

 البحرٌة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى لنمل الممر الى محافظة اخرى

، وفى تارٌخ    315643رفعت و شرٌكها احمد نبٌل احمد مرؼنى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  منال دمحم   - 11

شارع مسجد الرحمن متفرع من شارع ام المؤمنٌن  31تم محو/شطب السجل  تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح /    21111113

 لنمل الممر الى محافظة اخرى مدٌنة بن الحكم البحرٌة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى -

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    215125شحاته مسعود شحاته وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

، وفى تارٌخ    312121لتجاره والتورٌدات ٌاسر الحسٌنً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركه السها ل   - 12

 تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع   21111114

ٌاسر الحسٌنً وشركاه شركه السها للتجاره والتورٌدات ٌاسر الحسٌنً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى    21111114ى تارٌخ ، وف   312121

 المٌد من السجل التجارى الماهره

   21111115، وفى تارٌخ    322622مخبز اوالد زٌدان ) حامد سٌد حامد وشرٌكه(  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 م حل الشركه وفسخها واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت الشركه من السجل التجارىتم محو/شطب السجل  ت

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    322622مخبز اوالد زٌدان وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 كه من السجل التجارىالسجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت الشر

تم محو/شطب السجل  تم    21111115، وفى تارٌخ    312536على السٌد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت لٌدالشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    345113ٌدها برلم : احمد سعٌد هاشم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك ل   - 12

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

شطب تم محو/   21111116، وفى تارٌخ    345113عالء اسماعٌل خلٌفه و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم    21111116، وفى تارٌخ    411251دمحم نامك عبد هللا دمحم و شرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهرهمحو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن 

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    261145عاٌده وحٌد وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    21111112، وفى تارٌخ    315561فظً وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : / علً حسن ح1م   - 21

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    422554ولٌد عبد السمٌع وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    355256رزق التونى رفله وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21111111، وفى تارٌخ    416143ٌدها برلم : اسامة دمحم دمحم واصل وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك ل   - 24

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهره

   21111111، وفى تارٌخ    331245شركه الحكمه للتورٌدات الطبٌه رفعت التونً  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

، وفى تارٌخ    331551شركه االخوه المتحدٌن } نبٌل محروس وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

ها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخ   21111111

 الماهره

   21111112، وفى تارٌخ    411115رامى طارق عبد المحسن عبدالرحٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 لن ٌمحى المٌد من السجل التجارىتم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذ

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    346225دمحم عز الدٌن و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 25

 بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    225125شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  سعاد زكً وشركاها  ،   - 21

 بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    225125اسامه ابو العزم و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    225125سعاد زكً وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 ل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىبموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم ك

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    225125اسامه ابو العزم و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 32

 السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    251213نشات مكٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 33

 تم حل الشركه وفسخها واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت الشركه من السجل التجارى

   21111112، وفى تارٌخ    411112ها برلم : عبد الجواد دمحم احمد حسٌن الشرٌؾ وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌد   - 34

 تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    311111دمحم رفٌك ابراهٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 35

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت من السجل التجارى

تم    21111112، وفى تارٌخ    411511شرٌؾ على ابراهٌم ابو السعود وشرٌكتة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 36

 لن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارىمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذ

تم    21111113، وفى تارٌخ    361221عمرو عبد الجواد دمحم احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 32

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    21111113، وفى تارٌخ    361221حمد حسٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عبدالجواد دمحم ا   - 35

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

،    251621سبك لٌدها برلم :  المروه للمماوالت العامه مهندس/ مكرم زكرٌا حافظ المسٌري وشرٌكه  ، شركة تضامن    - 31

 تم محو/شطب السجل  تم نمل الممر وبذلن ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهرة   21111113وفى تارٌخ 

،    251621شركه المروه للمماوالت العامه م. مكرم زكرٌا حافظ المسٌرى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

 محو/شطب السجل  تم نمل الممر وبذلن ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهرةتم    21111113وفى تارٌخ 



 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

، وفى    251621شركه المروه للمماوالت م/ مكرم زكرٌا حافظ المسٌرى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

 ماهرةتم محو/شطب السجل  تم نمل الممر وبذلن ٌمحى المٌد من سجل تجارى ال   21111113تارٌخ 

تم    21111113، وفى تارٌخ    412111هانى سمٌر و ٌسرى فؤاد و شركاهم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 42

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    425152صٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : ولٌد دسولى على وشرٌكه  ، تو   - 43

 السجل  تم الؽاء الفرع اللؽاء المركز الرئٌسى

تم    21111114، وفى تارٌخ    345521ٌحًٌ السٌد سٌد احمد و شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 44

 تلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهرهمحو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واس

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    154215دمحم عزت دمحم وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 45

 جارىتم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل الت

، وفى تارٌخ    425541احمد فكرى عبد الحمٌد ٌونس ودمحم على زٌن العابدٌن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 46

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى   21111114

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    361521تضامن  سبك لٌدها برلم :  دٌنا دمحم لدري وشرٌكٌها  ، شركة   - 42

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

محو/شطب  تم   21111114، وفى تارٌخ    361521دٌنا دمحم لدري وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 45

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    361521دٌنا دمحم لدري وشرٌكٌها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 41

 ولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حم

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    361521دٌنا دمحم لدري وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 51

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    316544ٌر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : ٌسرى بش   - 51

 تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره\

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    316252دمحم فوزى الزعبى وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 52

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

   21111112، وفى تارٌخ    411552تضامن  سبك لٌدها برلم :  عبدالهادى صابر عبدالهادى السٌد وشرٌكٌة  ، شركة   - 53

 تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    21111115، وفى تارٌخ    413113حسام محمود دمحم خلٌل و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 54

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    21111115، وفى تارٌخ    312235عجاٌبً اسطفانوس عجاٌبً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 55

 تلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهرهمحو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واس

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    215212احمد خالد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 56

 امر محو لترن التجاره

تم    21111115، وفى تارٌخ    412114ها برلم : مٌنا ماجد وسٌمون عماد وساندى عماد  ، شركة تضامن  سبك لٌد   - 52

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    412114مٌنا ماجد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 55

 وجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىبم



 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

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    141541باسم سمٌر لبٌب تكال وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 51

 محى المٌد من السجل التجارى الماهرهالسجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌ

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    141541شركه زٌن الدٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 61

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    141541وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  شركة زٌن الدٌن   - 61

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب السجل     21111115ٌخ ، وفى تار   141541ن زٌن الدٌن وشركاة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 62

 تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم    21111115، وفى تارٌخ    411352خالد عبد الرشٌد رمزى ودمحم ناجى السعٌد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 63

 شركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهرهمحو/شطب السجل  تم حل ال

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    251131مدحت ماهر زاخر و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 64

 السجل  بموجب عمد تعدٌل تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    251131شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : جومد كومبانً لالستٌراد  ،    - 65

 السجل  بموجب عمد تعدٌل تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل  تم    21111115، وفى تارٌخ    315143شركة اوالد لطفى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 66

 حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهرهحل الشركه وزفسخها واستلم كل شرٌن كافه 

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    312365دمحم سبٌع اشرم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 62

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

   21111121، وفى تارٌخ    411264العظٌم عبدالعلٌم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركه اشرؾ حمدى ودمحم عبد   - 65

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    344145شركه حماد لتجاره االخشاب  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 61

 السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    344145سٌد دمحم حماد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى بموجب عمد فسخ تم

تم    21111121، وفى تارٌخ    344145شركه ابناء حماد لتجارة االخشاب  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 المٌد من السجل التجارى محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    344145شركه حماد لتجاره االخشاب  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    344145، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : سٌد دمحم حماد وشركاه     - 23

 بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    21111121تارٌخ ، وفى    344145شركه ابناء حماد لتجارة االخشاب  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    324116شركه البرت عدلً وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

 ٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت الشركه من السجا التجارىالسجل  فسخ الشركه واستلم جم

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    324116البرت عدلً عطٌه وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 السجل  فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء حمولهم وبذلن محٌت الشركه من السجا التجارى



 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

تم    21111121، وفى تارٌخ    414652ه للتجارة والصناعة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة كراوٌ   - 22

 محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل     21111123، وفى تارٌخ    312131ممدوح على وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

 ن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد السجل التجارى الماهرهتم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌ

تم محو/شطب    21111123، وفى تارٌخ    312131شركه خالدعلً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب السجل     21111123، وفى تارٌخ    312131دوح على وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : مم   - 51

 تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب    21111123، وفى تارٌخ    312131شركه خالدعلً وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 51

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد السجل التجارى الماهره

ؤاد  دمحم  الصٌاد  وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم شركه  دودى  لتجاره المالبس  الجاهزه   بالتجزئه  نجوى  ف   - 52

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى    21111124، وفى تارٌخ    342426: 

 لٌد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    226361م : حسٌن دمحم ابراهٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برل   - 53

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تارٌخ    226361اوالد الكوٌس للتجاره  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 54

 حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهرهتم 

   21111125، وفى تارٌخ    331354اٌه . بً . سً مصر لالوراق المالٌه ش .م.م.  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 55

وذلن حتى  2111/6/31ٌخ انتهاء فترة التصفٌة التى انتهت شهور تبدا من تار 6تم محو/شطب السجل  مد مهلة التصفٌة لمدة 

2111/12/31 

تم محو/شطب السجل     21111126، وفى تارٌخ    316324السكرى لمطع الؽٌار  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 56

 ارىبموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التج

تم محو/شطب    21111126، وفى تارٌخ    311422عمرو دمحم امٌن و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 52

 السجل  بموجب عمد فسخ تم محو الشركه واستلم كافه الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111126، وفى تارٌخ    212261طة  سبك لٌدها برلم : دمحم كمال علً احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌ   - 55

 السجل  تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب    21111126، وفى تارٌخ    321142فوزي عبد الحمٌد و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 51

 لٌد الشركه من السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى 

تم محو/شطب    21111126، وفى تارٌخ    212261دمحم كمال علً احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب    21111126، وفى تارٌخ    212261دمحم كمال على احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    426615عمر مجدى سلٌمان وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

   21111122، وفى تارٌخ    342153وشركاه ) سٌارات المرش (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : خالد حسن المرش    - 13

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى



 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

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    342153خالد حسن المرش وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    312511شركه ابوعمٌره للتجاره  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 ه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهرهالسجل  تم حل الشرك

الشركة االلمانٌه لتكنولوجٌا التصنٌع و التورٌدات التجارٌة جٌركو نبٌلة دمحم حنفى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها    - 16

 ش عزت سالمة 3ؽاء الفرع الكائن بالعنوان / تم محو/شطب السجل  ال   21111122، وفى تارٌخ    325661برلم : 

، وفى تارٌخ    325661الشركة االلمانٌه لتكنولوجٌا التصنٌع و التورٌدات التجارٌة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 ش عزت سالمة 3تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /    21111122

، وفى تارٌخ    351152الستٌراد وتجاره لطع ؼٌار السٌارات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : دمحم زلط وشرٌكه    - 15

ش ابراهٌم مصر الجدٌده وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى  26تم محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع الكائن فى    21111122

 الماهره

التجارٌه جٌركوم  نبٌله دمحم حنفً و شركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : االلمانٌه لتكنولوجٌا التصنٌع و التوكٌالت    - 11

 ش بورسعٌد الدرب االحمر 341تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /    21111122، وفى تارٌخ    325661

تم محو/شطب    21111122تارٌخ  ، وفى   423521مبارن المرى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 111

 السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    415112سمٌرة عوض و شرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 111

 لشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىالسجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ ا

، وفى تارٌخ    253242ورثه سٌد عبدالحفٌظ عبدهللا )شولً السٌد وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 112

 لمٌد من السجل التجارىتم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى ا   21111125

تم    21111125، وفى تارٌخ    342111خالد فاروق ابوضٌؾ وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 113

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    312121ة  سبك لٌدها برلم : ناجح ظرٌؾ تؽٌان وشركاه  ، توصٌة بسٌط   - 114

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

تم    21111125، وفى تارٌخ    313551مٌالد فخرى اٌوب مرزووق وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 115

 ش نهرو مصر الجدٌده وبذلن ٌمحى لٌد الفرع من سجل تجارى الماهره6محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن فى 

تم    21111125، وفى تارٌخ    351562ولٌد دمحم السعٌد جابر وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 116

 م كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىمحو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستل

تم    21111125، وفى تارٌخ    351562نبٌل وهٌب رزق هللا وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 112

 رىمحو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجا

تم    21111125، وفى تارٌخ    351562ولٌد دمحم السعٌد جابر وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 115

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    21111125، وفى تارٌخ    351562ٌطة  سبك لٌدها برلم : نبٌل وهٌب رزق هللا وشرٌكه  ، توصٌة بس   - 111

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    21111125، وفى تارٌخ    351562ولٌد دمحم السعٌد جابر وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 111

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى



 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

تم    21111125، وفى تارٌخ    351562سبك لٌدها برلم : نبٌل وهٌب رزق هللا وشرٌكه  ، شركة تضامن     - 111

 محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 311144ة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،احمد ٌحٌى سعٌد وشرٌكته توصٌ -  1

 جنٌه   4111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111113وفً تارٌخ   ، 311144احمد ٌحٌى وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   4111111.111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،التأ

تم تعدٌل رأس  21111113وفً تارٌخ   ، 253146دمحم علً احمد الحسٌنً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   511111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111113وفً تارٌخ   ، 253146مد الحسٌنى وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم على اح -  4

 جنٌه   511111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ   ، 253146خالد دمحم على احمد الحسٌنى وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   511111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111113وفً تارٌخ   ، 253146دمحم علً احمد الحسٌنً وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   511111.111،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

تم تعدٌل رأس  21111113وفً تارٌخ   ، 253146دمحم على احمد الحسٌنى وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   511111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111113وفً تارٌخ   ، 253146لٌدها برلم ،خالد دمحم على احمد الحسٌنى وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك  -  5

 جنٌه   511111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 252545حسٌن محمود عزت وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   121111.111رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

وفً تارٌخ    252545مخابز وفطاطرى اللؤلؤة  ) ٌسرى عفٌفى ؼطاس وشركاة ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   121111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111113،

وفً تارٌخ    252545بز فطاطرى اللؤلؤة ٌسرى عفٌفى ؼطاس وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،مخا -  11

 جنٌه   121111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111113،

تم تعدٌل رأس  21111114وفً تارٌخ   ، 426155عبد الرحمن دمحم حسن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   31511.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111114وفً تارٌخ   ، 353111شركة الرخاوى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   41111.111مالها ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال  21111114وفً تارٌخ   ، 353111شركه د / الرخاوى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   41111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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

تم تعدٌل رأس  21111114وفً تارٌخ   ، 225161ها برلم ،صدٌك دمحم ابو الحسن وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌد -  15

 جنٌه   3111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111114وفً تارٌخ   ، 225161شولً مرلص وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   3111111.111لمال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل  21111114وفً تارٌخ   ، 225161صدٌك دمحم صدٌك ابوالحسن وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   3111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111115وفً تارٌخ   ، 316121ٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،رانٌا دمحم عطٌه احمد وشر -  15

 جنٌه   2111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

لمال , تم تعدٌل رأس ا 21111115وفً تارٌخ   ، 316121رانٌا دمحم عطٌه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111115وفً تارٌخ   ، 414364بهاء عبد الحمٌد احمد و شرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   251111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ   ، 315212خالد شعبان االمام عبدالعظٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   251111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ   ، 315212،خالد شعبان االمام عبدالعظٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  22

 جنٌه   251111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  265344الشركه المتحده للمماوالت والتجاره مهندس / دمحم عبدالعظٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   2111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل  21111116تارٌخ   ،

تم تعدٌل  21111116وفً تارٌخ   ، 265344محمود منصور مرسى عباس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   2111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111116وفً تارٌخ   ، 265344المهندس دمحم عبدالعظٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   2111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111116وفً تارٌخ   ، 355515الشركه المتحده للمماوالت ) حسانٌن وشركاه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   4111111.111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   ت

الشركة المتحدة لمماورت الصرؾ الصحى و شبكات المٌاة و اعمال المبانى و الخرسانات ) حسانٌن عبد الاله دمحم حسٌن و  -  22

رأس المال , وصؾ  تم تعدٌل 21111116وفً تارٌخ   ، 355515حسن على دمحم و شركاهم( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   4111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

الشركة المتحدة لمماوالت الصرؾ الصحى وشبكات المٌاة واعمال المسائر والخرسانات حسانٌن عبد الالة دمحم حسٌن وشركاة  -  25

م تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ت 21111116وفً تارٌخ   ، 355515شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   4111111.111المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111116وفً تارٌخ   ، 355515حسانٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   4111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    215113سمٌر لبٌب لسطندي وشركاه لتجاره االدوات الكهربائٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   15111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111112،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111112وفً تارٌخ   ، 316261م ،عمرو دمحم رفعت وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برل -  31

 جنٌه   251111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ   ، 316261مهندس / عمرو دمحم رفعت وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   251111.111رأس المال لٌصبح رأس مالها ، رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل

 21111112وفً تارٌخ   ، 353621شركة طٌبة للعطور احمد دمحم نور الدٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   1111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111112وفً تارٌخ   ، 215351هٌم احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ناصر ف -  34

 جنٌه   1111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

رأس المال ,  تم تعدٌل 21111112وفً تارٌخ   ، 215351فهٌم احمد عٌشه وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   1111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111111وفً تارٌخ   ، 422146اسامه فاروق نصر الدٌن خٌر هللا وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   6111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111111وفً تارٌخ   ، 313251احمد دمحم امٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   2111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    324525، سبك لٌدها برلم ، شركه طارق ابراهٌم محمود ابراهٌم لالستٌراد والتصدٌر توصٌة بسٌطة  -  35

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111111،

وفً تارٌخ    324525شركه طارق ابراهٌم محمود ابراهٌم لالستٌراد والتصدٌر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   2111111.111عدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم ت 21111111،

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ   ، 241455ورثه المرحوم / شحاته حنا ابوالسعد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   61111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111112وفً تارٌخ   ، 256511اسامه عبدالمحسن ابوالعز وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   511111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ   ، 256511ك لٌدها برلم ،دمحم اسامه عبدالمحسن ابوالعز وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سب -  42

 جنٌه   511111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111112وفً تارٌخ   ، 321366صفوت بشاره وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   25111.111رأس المال لٌصبح رأس مالها ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ   ، 425451امل ابراهٌم الدسولى دمحم البنا و شرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   1111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111112وفً تارٌخ   ، 352124رٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،وائل بدر وش -  45

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111112وفً تارٌخ   ، 352124وائل بهجت عبدالؽفار وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   51111.111لمال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ا

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111112وفً تارٌخ   ، 352124وائل بدر وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111112وفً تارٌخ   ، 352124عبدالؽفار وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،وائل بهجت  -  45

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ل رأس المال , تم تعدٌ 21111112وفً تارٌخ   ، 415251عاطؾ حسن احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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

تم تعدٌل رأس  21111113وفً تارٌخ   ، 325365احمد دمحم حسن عبد البالً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    212631اشرؾ ممدوح مٌخائٌل وشركاه شركه سنفرو سبالٌز توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   5111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111113،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 212631ٌدها برلم ،اٌمان لبٌب حنٌن وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك ل -  52

 جنٌه   5111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 212631احمد شكري وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   5111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    212631شركه سنفرو سبالٌز توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -ممدوح مٌخائٌل حبشى  وشركاه  -  54

 جنٌه   5111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111113،

تم  21111113وفً تارٌخ   ، 222535نٌو فالش ترانسبورت امجد ودٌع وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   21111111.111دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 222535امجد ودٌع حسون وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   21111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111113وفً تارٌخ   ، 222535شام عمر وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركه امجد ودٌع حسون وه -  52

 جنٌه   21111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس المال ,  تم 21111113وفً تارٌخ   ، 222535امجد ودٌع  حسون وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   21111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111113وفً تارٌخ   ، 222535هشام عمر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

  جنٌه  21111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111113وفً تارٌخ   ، 222535كلٌن ترنسبورت توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   21111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111114،  وفً تارٌخ  213213عبدالكرٌم احمد عبدالهادي وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   2111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111114وفً تارٌخ   ، 213213عبدالكرٌم احمد عبدالهادي وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   2111111.111أس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس  21111114وفً تارٌخ   ، 213213عبدالكرٌم احمد عبدالهادي وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   2111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111114وفً تارٌخ   ، 213213ة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عبدالكرٌم احمد عبدالهادي وشركاه توصٌ -  64

 جنٌه   2111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111114وفً تارٌخ   ، 213213عبدالكرٌم احمد عبدالهادي وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   2111111.111لمال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ا

تم تعدٌل رأس المال ,  21111114وفً تارٌخ   ، 312464دمحم عبدالبالى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  66

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21111114وفً تارٌخ   ، 361246سامه كمال حلمً وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ا -  62

 جنٌه   31111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21111114وفً تارٌخ   ، 361246اسامه كمال حلمً وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   31111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111114وفً تارٌخ   ، 361246اسامه كمال حلمً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   31111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ   ، 351511دمحم احمد وعماد عبد العظٌم وشرٌكهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   5111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ   ، 351511دها برلم ،دمحم احمد وعماد عبد العظٌم وشرٌكهم شركة تضامن  ، سبك لٌ -  21

 جنٌه   5111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111115وفً تارٌخ   ، 141541باسم سمٌر لبٌب تكال وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   21111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال ,  21111115وفً تارٌخ   ، 141541شركه زٌن الدٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   21111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111115وفً تارٌخ   ، 141541ة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة زٌن الدٌن وشركاه توصٌ -  24

 جنٌه   21111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111115وفً تارٌخ   ، 141541ن زٌن الدٌن وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   21111.111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأ

وفً تارٌخ    222455كوتكورن لمماوالت البٌر فرٌد وسعد صادق وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   211111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111111،

وفً تارٌخ    222455كوتكورد للمماوالت والتورٌدات سعد صادق وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   211111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111111،

تم تعدٌل رأس  21111111وفً تارٌخ   ، 356441رلم ،ٌحٌى حسٌن دمحم مصطفى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها ب -  25

 جنٌه   251111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111111وفً تارٌخ   ، 411151السٌد ابو ضٌؾ و شرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   111111.111لمال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

وفً تارٌخ    313225صابرٌن ابراهٌم على وشرٌكتها هٌام خلؾ ابراهٌم السٌد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111111،

تم  21111111وفً تارٌخ   ، 313225ابرٌن ابراهٌم على ابراهٌم وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه ص -  51

 جنٌه   2111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    313225صابرٌن ابراهٌم على وشرٌكتها هٌام خلؾ ابراهٌم السٌد توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111111،

تم  21111111وفً تارٌخ   ، 313225ة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركه صابرٌن ابراهٌم على ابراهٌم وشرٌكتها توصٌ -  53

 جنٌه   2111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111111وفً تارٌخ   ، 424511احمد عبدالحكٌم و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   4111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، وصؾ

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 325232عبد الرحمن علً عزام وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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 رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 414411الجلٌل عبد الحلٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،طه عبد  -  56

 جنٌه   61111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 425562جون مٌشٌل فهمى رٌاض وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   61111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 425562جون مٌشٌل فهمى رٌاض وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   61111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 425551كرٌم دمحم عثمان توفٌك وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   115111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111121وفً تارٌخ   ، 126151،مدبولً مهران دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  11

 جنٌه   31111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ   ، 126151شركه مدبولً مهران واوالده للتجاره توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   31111.111ل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ   ، 126151شركه مدبولً للفواكه والخضروات توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   31111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111121وفً تارٌخ   ، 126151كه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،مدبولً مهران دمحم وشرٌ -  13

 جنٌه   31111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ   ، 126151شركه مدبولً مهران واوالده للتجاره شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   31111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ   ، 126151شركه مدبولً للفواكه والخضروات شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

  جنٌه  31111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ   ، 415111ولٌد سالم ابراهٌم دمحم فرج وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   1111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111121وفً تارٌخ   ، 254331ا برلم ،عبد الرحمن عطٌفى ودمحم نجٌب وشرٌكهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌده -  12

 جنٌه   11111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 254331المهندس / دمحم نجٌب وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   11111111.111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال  21111121وفً تارٌخ   ، 254331المهندس / دمحم نجٌب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   11111111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111121وفً تارٌخ   ، 254331ى ودمحم نجٌب وشرٌكهما شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عبد الرحمن عطٌف -  111

 جنٌه   11111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 254331المهندس / دمحم نجٌب وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  111

 جنٌه   11111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 254331المهندس / دمحم نجٌب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  112

 جنٌه   11111111.111، المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 355114دمحم احمد عبدالممصود وشرٌكتة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  113

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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 رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 355114ك لٌدها برلم ،دمحم احمد عبدالممصود وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سب -  114

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 355114دمحم احمد عبدالممصود وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  115

 جنٌه   51111.111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 355114دمحم احمد عبدالممصود وشرٌكتة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  116

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 355114لممصود وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم احمد عبدا -  112

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس تم  21111121وفً تارٌخ   ، 355114دمحم احمد عبدالممصود وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  115

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21111124وفً تارٌخ   ، 252424شركه عزه عثمان للتجاره توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  111

  جنٌه  2111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ   ، 351511طارق السٌد حسنٌن العرٌض وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  111

 جنٌه   1111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ   ، 351511طارق السٌد حسنٌن العرٌض وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  111

 جنٌه   1111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111125تارٌخ   ، وفً 345326مٌالد المنشاوى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  112

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21111125وفً تارٌخ   ، 345326مٌالد المنشاوى وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  113

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21111125وفً تارٌخ   ، 345326مٌالد المنشاوى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  114

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21111125وفً تارٌخ   ، 345326برلم ،مٌالد المنشاوي وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  115

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

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ   ، 331412شركه ابوالهنا اخوان للمماوالت العامه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  116

 جنٌه   3111111.111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأ

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ   ، 331412شركه ابوالهنا اخوان للمماوالت العامه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  112

 جنٌه   3111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111126وفً تارٌخ   ، 422515محسن فرٌد السٌد احمد البحٌرى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  115

 جنٌه   1111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111126وفً تارٌخ   ، 422515م ،محسن فرٌد السٌد احمد البحٌرى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برل -  111

 جنٌه   1111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111126وفً تارٌخ   ، 365121العماد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  121

 جنٌه   15111.111بح رأس مالها ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس  21111126وفً تارٌخ   ، 322213وجدي ودٌع جندي وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  121

 جنٌه   111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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  21111126وفً تارٌخ   ، 322213ة  ، سبك لٌدها برلم ،نجالء فاروق جندى ؼبرس وشركائها توصٌة بسٌط -  122

 جنٌه   111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111122وفً تارٌخ   ، 245155الشاذلً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  123

 جنٌه   1111111.111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال  21111122وفً تارٌخ   ، 245155الشاذلً وعطٌه وشركاهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  124

 جنٌه   1111111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111122وفً تارٌخ   ، 314311ى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،د/ احمد حسٌن الشابور -  125

 جنٌه   1111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ٌل رأس تم تعد 21111122وفً تارٌخ   ، 314311د/احمد حسٌن الشابورى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  126

 جنٌه   1111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111122وفً تارٌخ   ، 314311د/احمد حسٌن الشابورى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  122

 جنٌه   1111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111122وفً تارٌخ   ، 244511حسن مصطفى حسن الشرٌؾ وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  125

 جنٌه   3111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111122وفً تارٌخ   ، 244511مصطفً حسن مصطفً الشرٌؾ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  121

 جنٌه   3111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111122وفً تارٌخ   ، 244511مصطفً حسن مصطفً الشرٌؾ وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  131

 جنٌه   3111.111المال لٌصبح رأس مالها ، تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل  21111122وفً تارٌخ   ، 244511حسن مصطفً حسن الشرٌؾ وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  131

 جنٌه   3111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111122وفً تارٌخ   ، 244511ركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،حسن مصطفى حسن الشرٌؾ وشركاه ش -  132

 جنٌه   3111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111122وفً تارٌخ   ، 244511مصطفً حسن مصطفً الشرٌؾ وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  133

 جنٌه   3111.111ل , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس الما

تم  21111122وفً تارٌخ   ، 244511مصطفً حسن مصطفً الشرٌؾ وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  134

 جنٌه   3111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111122وفً تارٌخ   ، 244511حسن مصطفً حسن الشرٌؾ وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  135

 جنٌه   3111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111122خ   ،وفً تارٌ 316555صموئٌل ثروت شحاته زٌادة و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  136

 جنٌه   51111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111125وفً تارٌخ   ، 211113عصام مصطفى بدوى وشركاؤه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  132

 جنٌه   11251111.111ها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس  21111125وفً تارٌخ   ، 211113احمد مصطفى محمود وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  135

 جنٌه   11251111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111125وفً تارٌخ   ، 211113ة  ، سبك لٌدها برلم ،شركه مصطفى دمحم محمود لراعه وشركاه توصٌة بسٌط -  131

 جنٌه   11251111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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  21111125وفً تارٌخ   ، 211113شركه مصطفى دمحم محمود وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  141

 جنٌه   11251111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    211113ك لٌدها برلم ،مصطفى دمحم محمود وشرٌكه) الفارولٌه للمماوالت ( توصٌة بسٌطة  ، سب -  141

 جنٌه   11251111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111125،

تم تعدٌل رأس  21111125وفً تارٌخ   ، 222241رضا عبدالعال سالم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  142

 جنٌه   21111111.111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال ,  21111125وفً تارٌخ   ، 323121دمحم الجندي وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  143

 جنٌه   211111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ   ، 323121سام فكرى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة طارق ٌوسؾ وح -  144

 جنٌه   211111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

مال , تم تعدٌل رأس ال 21111121وفً تارٌخ   ، 311216سامى بكرى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  145

 جنٌه   2111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  314561مهندس / فرٌد شولى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 الحرفٌٌن  -السالم  -ش بركات من جمال عبد الناصر بجوار مدرسه لٌدرز  3ـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  314561/ فرٌد شولً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     1م -  2

 الحرفٌٌن  -السالم  -من جمال عبد الناصر بجوار مدرسه لٌدرز ش بركات  3وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان  21111113وفً تارٌخ  315643احمد نبٌل احمد مرؼنى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

مدٌنة بن  -ع ام المؤمنٌن شارع مسجد الرحمن متفرع من شار 31, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح / 

 الحكم البحرٌة 

 21111113وفً تارٌخ  315643منال دمحم رفعت و شرٌكها احمد نبٌل احمد مرؼنى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

ام شارع مسجد الرحمن متفرع من شارع  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح / 

 مدٌنة بن الحكم البحرٌة  -المؤمنٌن 

تم تعدٌل العنوان  21111113وفً تارٌخ  315643احمد نبٌل احمد مرؼنى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

بن  مدٌنة -شارع مسجد الرحمن متفرع من شارع ام المؤمنٌن  31, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح / 

 الحكم البحرٌة 

 21111113وفً تارٌخ  315643منال دمحم رفعت و شرٌكها احمد نبٌل احمد مرؼنى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

شارع مسجد الرحمن متفرع من شارع ام  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح / 

 الحكم البحرٌة  مدٌنة بن -المؤمنٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  355111رٌمون عبد الحكٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 ش االدٌب دمحم السباعى النزهه الجدٌده22وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  355111ٌدها برلم    رٌمون عبدالحكٌم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك ل -  5

 ش االدٌب دمحم السباعى النزهه الجدٌده22وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان عمار 



 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 ,  21111114وفً تارٌخ  355111رٌمون عبد الحكٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 ش االدٌب دمحم السباعى النزهه الجدٌده21أشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان عمار وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  355111رٌمون عبدالحكٌم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 لجدٌدهش االدٌب دمحم السباعى النزهه ا21وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  355111رٌمون عبد الحكٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 ش االدٌب دمحم السباعى النزهه الجدٌده22وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  355111    رٌمون عبدالحكٌم وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم -  12

 ش االدٌب دمحم السباعى النزهه الجدٌده22وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  355111رٌمون عبد الحكٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 ش االدٌب دمحم السباعى النزهه الجدٌده21اضافه فرع بالعنوان عمار  وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  355111رٌمون عبدالحكٌم وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 ش االدٌب دمحم السباعى النزهه الجدٌده21وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان عمار 

تم  21111114وفً تارٌخ  113142مصر حلوان لالستٌراد والتصدٌر ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 شارع كورنٌش النٌل 51تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ا برلم    مكتب مصر / حلوان لالستٌراد والتصدٌر شركه ذات مسئولٌه محدوده ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌده -  16

 شارع كورنٌش النٌل 51تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21111114وفً تارٌخ  113142

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  353111شركة الرخاوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 م الممطم  6و  4و  2عواٌد  325و  324و 323أ  و 322و 322بالمطع  11من ش  12وش  11ش  2وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  353111شركه د / الرخاوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 الممطم م  6و  4و  2عواٌد  325و  324و 323أ  و 322و 322بالمطع  11من ش  12وش  11ش  2وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار 

وفً تارٌخ  251265شركه مان لتنشٌط االعمال التجارٌه ش . ذ . م .م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

الدور الثانى التجارى المرحلة  3161تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اؼالق فرع الشركة الكائن بالوحدة رلم  21111114

 2111/6/31عمر بن الخطاب مشروع اعتبارا من  -مدٌنة نصر  -تارز شارع سٌتى س -الثانٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21111114وفً تارٌخ  2بنن مصر ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 مدٌنة ناصر    -اضافة فرع مدٌنة ناصر بالعنوان / شارع جمال عبدالناصر 

وفً تارٌخ  355251مصر للطٌران للسٌاحه ) الكرنن ( واالسواق الحرة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

(  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الكائن بشركة ردسً للمشروعات ) مول  21111114

 بالممشى السٌاحى بشرم الشٌخ

والمرار الوزارى رلم  - 1111لسنه  213ران للسٌاحه شركة مساهمه تابعه مصرٌة ش.م.م طبما للموانٌن شركة مصر للطٌ -  22

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  355251، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     2112لسنه  656

 ( بالممشى السٌاحى بشرم الشٌخ 14ول ، اضافة فرع بالعنوان / الكائن بشركة ردسً للمشروعات ) م

تم  21111114وفً تارٌخ  326152محمود ابراهٌم الدسولى دمحم فراج و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 عمارات حدائك العبور 21بالعمار رلم  13بالدور  5تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  326152كاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مختار دمحم مختار وشر -  24

 عمارات حدائك العبور 21بالعمار رلم  13بالدور  5وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه 

ل العنوان , تم تعدٌ 21111115وفً تارٌخ  316121رانٌا دمحم عطٌه احمد وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 ش عبد العظٌم سالمه المنطمه الثامنه 5خلفى بالعمار رلم  1الشمه رلم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 



 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 ,  21111115وفً تارٌخ  316121رانٌا دمحم عطٌه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 ش عبد العظٌم سالمه المنطمه الثامنه 5خلفى بالعمار رلم  1الشمه رلم  -ان لٌصبح وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنو

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 21مزاولة نشاط الفرع من  -شارع كورنٌش التٌل  121العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح تحت مسمى مصر المدٌمة  بالعنوان / 

 1156مارس 

وفً تارٌخ  1دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 -شارع كورنٌش التٌل  121تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح تحت مسمى مصر المدٌمة  بالعنوان /  21111115

 1156مارس  21مزاولة نشاط الفرع من 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 1156مارس  21من  مزاولة نشاط الفرع -شارع كورنٌش التٌل  121الـتأشٌر:   ، افتتاح تحت مسمى مصر المدٌمة  بالعنوان / 

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

زهراء  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى الحى العاشر بالعنوان / سور دار ضباط هٌئة المضاء العسكرى 

 العاشرالحى  -مدٌنة نصر 

وفً تارٌخ  1دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى الحى العاشر بالعنوان / سور دار ضباط هٌئة المضاء  21111115

 الحى العاشر -ر زهراء مدٌنة نص -العسكرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

الحى  -زهراء مدٌنة نصر  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى الحى العاشر بالعنوان / سور دار ضباط هٌئة المضاء العسكرى 

 العاشر

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  1المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     دمج بنن -  33

شبرا  -ماٌو  15شارع  123العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع منشٌة الحرٌة بشبرا الخٌمة بالعنوان  / 

 الخٌمة

وفً تارٌخ  1ون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌ -  34

 123تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع منشٌة الحرٌة بشبرا الخٌمة بالعنوان  /  21111115

 شبرا الخٌمة -ماٌو  15شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  1بك لٌدها برلم    البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  س -  35

 شبرا الخٌمة -ماٌو  15شارع  123الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع منشٌة الحرٌة بشبرا الخٌمة بالعنوان  / 

تم تعدٌل  21111115رٌخ وفً تا 1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

شارع عبدالسالم عارؾ  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى محافظة كفر الشٌخ بالعنوان / بندر كفر الشٌخ 

 بملن نمابة المهندسٌن

وفً تارٌخ  1دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى محافظة كفر الشٌخ بالعنوان / بندر كفر الشٌخ  21111115

 شارع عبدالسالم عارؾ بملن نمابة المهندسٌن

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21111115وفً تارٌخ  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 شارع عبدالسالم عارؾ بملن نمابة المهندسٌن 2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى محافظة كفر الشٌخ بالعنوان / بندر كفر الشٌخ 

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 نزلة السٌسى -الهرم بالعنوان / ناصٌة شارع اللبٌنى  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع اللبٌنى العنوان , وصؾ 



 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

وفً تارٌخ  1دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 -الهرم بالعنوان / ناصٌة شارع اللبٌنى  -فتتاح فرع تحت مسمى فرع اللبٌنى تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ا 21111115

 نزلة السٌسى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 نزلة السٌسى -ٌة شارع اللبٌنى الهرم بالعنوان / ناص -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع اللبٌنى 

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

ٌولٌو  23شارع اسوان تماطع شارع  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع المستمبل بالسوٌس بالعنوان / 

 رع الجٌشوشا

وفً تارٌخ  1دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

شارع اسوان  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع المستمبل بالسوٌس بالعنوان /  21111115

 الجٌش ٌولٌو وشارع 23تماطع شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 ٌولٌو وشارع الجٌش 23شارع اسوان تماطع شارع  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع المستمبل بالسوٌس بالعنوان / 

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  1هلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دمج بنن المهندس فى البنن اال -  45

 -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع امٌرالد بالتجمع االول بالماهرة بالعنوان / موا امٌرالد توٌن بالزا 

 الماهرة الجدٌدة  -التجمع االول 

وفً تارٌخ  1ٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دمج بنن التجاره والتنم -  46

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع امٌرالد بالتجمع االول بالماهرة بالعنوان / موا  21111115

 الماهرة الجدٌدة  -التجمع االول  -امٌرالد توٌن بالزا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

الماهرة  -التجمع االول  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تحت مسمى فرع امٌرالد بالتجمع االول بالماهرة بالعنوان / موا امٌرالد توٌن بالزا 

 الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  333531شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مؤنس مجاهد و -  45

 المنطمه الخامسه الحى االول التجمع الخامس  1ش  1الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان فٌال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  333531مؤنس مجاهد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 التجمع الخامس -الحى االول  -المنطمة الرابعة  42فٌال  1الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  333531برلم    مؤنس مجاهد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  51

 المنطمه الخامسه الحى االول التجمع الخامس  1ش  1الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان فٌال 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21111115وفً تارٌخ  333531مؤنس مجاهد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 التجمع الخامس -الحى االول  -المنطمة الرابعة  42فٌال  1الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان  21111116وفً تارٌخ  423122احمد عبده احمد شحاته وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 مر لرٌشش حسنى مبارن مساكن ص11, وصؾ الـتأشٌر:   ، ب 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  114156شركه رمسٌس للصناعه والتجاره ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 المنطمة الصناعٌة   12112بلون  6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة المصنع الكائن بالمطعة رلم 

تم  21111112وفً تارٌخ  114156اد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه رمسٌس للصناعه والتجاره واالستٌر -  54

 المنطمة الصناعٌة   12112بلون  6تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة المصنع الكائن بالمطعة رلم 



 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 ,  21111112وفً تارٌخ  114156كرم نجٌب وٌصا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 المنطمة الصناعٌة   12112بلون  6وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة المصنع الكائن بالمطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  362255شركه سعده للتجاره الدولٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 الحمزاوى الصؽٌر شارع  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  362255شركه سعده للتجاره الدولٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 شارع الحمزاوى الصؽٌر  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  313251احمد دمحم امٌن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 النزهه الجدٌده  -الدور الثالث علوى  3ش حمدى هٌكل شمه رلم  2الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

تم  21111111وفً تارٌخ  422146اسامه فاروق نصر الدٌن خٌر هللا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 ش العٌاده زهراء م نصر 1162بالعمار  4:   ، وحده رلم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر

وفً تارٌخ  324525شركه طارق ابراهٌم محمود ابراهٌم لالستٌراد والتصدٌر ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 الزبكٌهبالدور االول لسم ا 2بالشمه 2شارع شنن ؼرفه رلم  35تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21111111

وفً تارٌخ  324525شركه طارق ابراهٌم محمود ابراهٌم لالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 بالدور االول لسم االزبكٌه 2بالشمه 2شارع شنن ؼرفه رلم  35تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21111111

 363525ت الحدٌثه ) دمحم مصٌلحً وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه مٌدل اٌست للبوٌات والدهانا -  62

ش امٌن ابو زٌد تمسٌم التجارٌٌن  33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه ممر ادارى بعنوان  21111111وفً تارٌخ 

 اخر جسر السوٌس

وفً  363525اعٌل و شركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مٌدل اٌست للبوٌات و الدهانات الحدٌثه ) دمحم اسم -  63

ش امٌن ابو زٌد تمسٌم التجارٌٌن اخر  33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه ممر ادارى بعنوان  21111111تارٌخ 

 جسر السوٌس

 363525شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركه مٌدل اٌست للبوٌات والدهانات الحدٌثه ) دمحم مصٌلحً وشرٌكه ( ، -  64

ش امٌن ابو زٌد تمسٌم التجارٌٌن  33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه ممر ادارى بعنوان  21111111وفً تارٌخ 

 اخر جسر السوٌس

وفً  363525لٌدها برلم    مٌدل اٌست للبوٌات و الدهانات الحدٌثه ) دمحم اسماعٌل و شركاه ( ، شركة تضامن ،  سبك  -  65

ش امٌن ابو زٌد تمسٌم التجارٌٌن اخر  33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه ممر ادارى بعنوان  21111111تارٌخ 

 جسر السوٌس

 363525شركه مٌدل اٌست للبوٌات والدهانات الحدٌثه ) دمحم مصٌلحً وشرٌكه ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  66

ش امٌن ابو زٌد تمسٌم التجارٌٌن  33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه ممر ادارى بعنوان  21111111وفً تارٌخ 

 اخر جسر السوٌس

وفً  363525مٌدل اٌست للبوٌات و الدهانات الحدٌثه ) دمحم اسماعٌل و شركاه ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  62

ش امٌن ابو زٌد تمسٌم التجارٌٌن اخر  33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه ممر ادارى بعنوان  21111111تارٌخ 

 جسر السوٌس

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  425514سالم ٌحى ابوبكر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

 ش احمد كمال11ان وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنو

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  322541مها دمحم سامى احسان الرٌس وشركائها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 المنطمه الصناعٌه بساتٌن االسماعٌلٌه 15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان المطعه 



 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  21111112وفً تارٌخ  322541، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    مصطفى توفٌك عبد العزٌز وشركاه  -  21

 المنطمه الصناعٌه بساتٌن االسماعٌلٌه 15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان المطعه 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  322541شركة إٌهاب مصطفى توفٌك وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 المنطمه الصناعٌه بساتٌن االسماعٌلٌه 15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان المطعه 

تم تعدٌل العنوان  21111112وفً تارٌخ  322541حسنً عبد العظٌم دمحم وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 المنطمه الصناعٌه بساتٌن االسماعٌلٌه 15لمطعه , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان ا

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  322541مها دمحم سامى احسان الرٌس وشركائها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى ش خلٌل عبدالفتاح ش الشركات م.السالم

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  322541ٌك عبد العزٌز وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    مصطفى توف -  24

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى ش خلٌل عبدالفتاح ش الشركات م.السالم

تم تعدٌل  21111112تارٌخ  وفً 322541شركة إٌهاب مصطفى توفٌك وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى ش خلٌل عبدالفتاح ش الشركات م.السالم

تم تعدٌل العنوان  21111112وفً تارٌخ  322541حسنً عبد العظٌم دمحم وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 لكائن فى ش خلٌل عبدالفتاح ش الشركات م.السالم, وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع ا

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  322541مها دمحم سامى احسان الرٌس وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 المنطمه الصناعٌه بساتٌن االسماعٌلٌه 15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان المطعه 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  322541مصطفى توفٌك عبد العزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 المنطمه الصناعٌه بساتٌن االسماعٌلٌه 15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان المطعه 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  322541لٌدها برلم    شركة إٌهاب مصطفى توفٌك وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  21

 المنطمه الصناعٌه بساتٌن االسماعٌلٌه 15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان المطعه 

تم تعدٌل العنوان  21111112وفً تارٌخ  322541حسنً عبد العظٌم دمحم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 المنطمه الصناعٌه بساتٌن االسماعٌلٌه 15وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان المطعه  ,

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  322541مها دمحم سامى احسان الرٌس وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 لفتاح ش الشركات م.السالمالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى ش خلٌل عبدا

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  322541مصطفى توفٌك عبد العزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى ش خلٌل عبدالفتاح ش الشركات م.السالم

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  322541وصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة إٌهاب مصطفى توفٌك وشركاه ، ت -  53

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى ش خلٌل عبدالفتاح ش الشركات م.السالم

ل العنوان تم تعدٌ 21111112وفً تارٌخ  322541حسنً عبد العظٌم دمحم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى ش خلٌل عبدالفتاح ش الشركات م.السالم

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  414515احمد حمدي ابوالنجا و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 ش سمٌر عبدالرؤؾ امتداد مكرم عبٌد26عمار رلمب الدور الثالث بال5وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

وفً تارٌخ  423236شركه عاطؾ عبد العظٌم وشرٌكه عادل عبد العظٌم عبد الحافظ ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  الفرع الكائن / ش الحرٌة  21111113

وفً  423236دالحافظ وشرٌكه عاطؾ عبدالعظٌم عبدالحافظ ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عادل عبدالعظٌم عب -  52

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  الفرع الكائن / ش الحرٌة  21111113تارٌخ 



 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

وفً تارٌخ  423236برلم    شركه عاطؾ عبد العظٌم وشرٌكه عادل عبد العظٌم عبد الحافظ ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  55

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  الفرع الكائن / ش الحرٌة  21111113

وفً  423236عادل عبدالعظٌم عبدالحافظ وشرٌكه عاطؾ عبدالعظٌم عبدالحافظ ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 ر:   ، الؽاء  الفرع الكائن / ش الحرٌة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌ 21111113تارٌخ 

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ  425542منى جمٌل دمحم راضى وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / ش العاشر من رمضان للٌوب البلد

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ  425542، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    منى جمٌل دمحم راضى وشركائها  -  11

 عزبه النخل الشرلٌه  -ش مؤسسه الزكاه  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

وفً  251621    المروه للمماوالت العامه مهندس/ مكرم زكرٌا حافظ المسٌري وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم -  12

بالدور الثالث علوى سنتر المباركٌه  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، نمل الممر الى الوحده رلم  21111113تارٌخ 

 بالعاشر من رمضان M C - 3 - 1الممام على المطعه رلم 

وفً  251621تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه المروه للمماوالت العامه م. مكرم زكرٌا حافظ المسٌرى وشركاه ، شركة  -  13

بالدور الثالث علوى سنتر المباركٌه  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، نمل الممر الى الوحده رلم  21111113تارٌخ 

 بالعاشر من رمضان M C - 3 - 1الممام على المطعه رلم 

وفً تارٌخ  251621ى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه المروه للمماوالت م/ مكرم زكرٌا حافظ المسٌر -  14

بالدور الثالث علوى سنتر المباركٌه الممام على  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، نمل الممر الى الوحده رلم  21111113

 بالعاشر من رمضان M C - 3 - 1المطعه رلم 

تم تعدٌل  21111114وفً تارٌخ  415535كاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عبدالرحمن دمحم اسماعٌل بدوى وشر -  15

 اسماعٌل رأفت  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  314561مهندس / فرٌد شولى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 مدٌنة السالم -شارع مكة من شارع جمال عبدالناصر تمسٌم ابوالعز  3لـتأشٌر:   ، وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  314561/ فرٌد شولً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     1م -  12

 السالم مدٌنة -شارع مكة من شارع جمال عبدالناصر تمسٌم ابوالعز  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  351616دمحم الدمرداش و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 1أ ش دمحم بن رمزى الدور االول بعد االرضى حجره رلم  46 -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  351616لٌدها برلم     دمحم الدمرداش وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  11

 1أ ش دمحم بن رمزى الدور االول بعد االرضى حجره رلم  46 -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح

ضامن ،  سبك الشركه المصرٌه اللبنانٌه الداره الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه دمحم سٌد ابراهٌم الجاوش ، شركة ت -  111

ش عبدالحمٌد  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ  256231لٌدها برلم    

 بدوى فندق كونكورد السالم

لٌدها الشركه المصرٌه اللبنانٌه الداره الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه شرٌؾ حجاج وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك  -  111

ش عبدالحمٌد بدوى  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ  256231برلم    

 فندق كونكورد السالم

الشركه المصرٌه اللبنانٌه الداره الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه دمحم سٌد ابراهٌم الجاوٌش وشرٌكه ، شركة تضامن ،   -  112

ش  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ  256231بك لٌدها برلم    س

 عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  256231الشركه المصرٌه اللبنانٌه الدارة الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  113

 ش عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم 61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112ارٌخ ت

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  256231حسن عبد الرحمن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  114

 ش عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم 61وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  256231حسن عبد الرحمن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 ش عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم 61وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  256231ه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    حسن محمود حسن محمود وشركا -  116

 ش عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم 61العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان 

الشركه المصرٌه اللبنانٌه الداره الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه دمحم سٌد ابراهٌم الجاوش ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  112

ش عبدالحمٌد  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ  256231لٌدها برلم    

 بدوى فندق كونكورد السالم

الشركه المصرٌه اللبنانٌه الداره الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه شرٌؾ حجاج وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  115

ش عبدالحمٌد بدوى  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ  256231برلم    

 فندق كونكورد السالم

لمصرٌه اللبنانٌه الداره الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه دمحم سٌد ابراهٌم الجاوٌش وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  الشركه ا -  111

ش  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ  256231سبك لٌدها برلم    

 عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم

 256231كه المصرٌه اللبنانٌه الدارة الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الشر -  111

ش عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ 

 السالم

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  256231ٌطة ،  سبك لٌدها برلم    حسن عبد الرحمن وشرٌكه ، توصٌة بس -  111

 ش عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم 61وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  256231حسن عبد الرحمن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 ش عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم 61وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  256231حسن محمود حسن محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

 كورد السالمش عبدالحمٌد بدوى فندق كون 61العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان 

الشركه المصرٌه اللبنانٌه الداره الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه دمحم سٌد ابراهٌم الجاوش ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  114

ش عبدالحمٌد  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ  256231لٌدها برلم    

 السالم بدوى فندق كونكورد

الشركه المصرٌه اللبنانٌه الداره الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه شرٌؾ حجاج وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  115

ش عبدالحمٌد بدوى  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ  256231برلم    

 فندق كونكورد السالم

الشركه المصرٌه اللبنانٌه الداره الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه دمحم سٌد ابراهٌم الجاوٌش وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،   -  116

ش  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ  256231سبك لٌدها برلم    

 عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم

 256231الشركه المصرٌه اللبنانٌه الدارة الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

ش عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ 

 السالم



 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 ,  21111112وفً تارٌخ  256231ه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    حسن عبد الرحمن وشرٌك -  115

 ش عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم 61وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان 

ل العنوان , تم تعدٌ 21111112وفً تارٌخ  256231حسن عبد الرحمن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 ش عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم 61وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  256231حسن محمود حسن محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 دوى فندق كونكورد السالمش عبدالحمٌد ب 61العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان 

الشركه المصرٌه اللبنانٌه الداره الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه دمحم سٌد ابراهٌم الجاوش ، شركة تضامن ،  سبك  -  121

ش عبدالحمٌد  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ  256231لٌدها برلم    

 ندق كونكورد السالمبدوى ف

الشركه المصرٌه اللبنانٌه الداره الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه شرٌؾ حجاج وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  122

ش عبدالحمٌد بدوى  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ  256231برلم    

 السالمفندق كونكورد 

الشركه المصرٌه اللبنانٌه الداره الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه دمحم سٌد ابراهٌم الجاوٌش وشرٌكه ، شركة تضامن ،   -  123

ش  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112وفً تارٌخ  256231سبك لٌدها برلم    

 رد السالمعبدالحمٌد بدوى فندق كونكو

وفً  256231الشركه المصرٌه اللبنانٌه الدارة الكازٌنوهات والمشروعات السٌاحٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  124

 ش عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم 61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان  21111112تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  256231من وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    حسن عبد الرح -  125

 ش عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم 61وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان 

م تعدٌل العنوان , ت 21111112وفً تارٌخ  256231حسن عبد الرحمن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  126

 ش عبدالحمٌد بدوى فندق كونكورد السالم 61وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  256231حسن محمود حسن محمود وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  122

 مٌد بدوى فندق كونكورد السالمش عبدالح 61العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان 

 21111112وفً تارٌخ  112351، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م تٌكو 1م 1شركه االستثمارات السٌاحٌه ش  -  125

مول سٌتى سنتر  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع لمطعم ) كرٌٌؾ ( بلعنوان / حى الملتمى العربى بالماظة 

 ( S1-14 ,51-14A,F1-16ماظة الوحدة رلم ) ال

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  251131مدحت ماهر زاخر و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 شارع دمحم عبٌد 14وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  251131رلم    جومد كومبانً لالستٌراد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها ب -  131

 شارع دمحم عبٌد 14وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  251131مدحت ماهر زاخر وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  131

 ارع دمحم عبٌدش 14وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  251131مدحت ماهر زاخر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  132

 شارع دمحم عبٌد 14وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115تارٌخ  وفً 251131مدحت ماهر زاخر وشرٌكتة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  133

 شارع دمحم عبٌد 14وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  414366نجالء فتحى السٌد وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  134

الدور االول فوق االرضى بنشاط / مطعم وكافٌه  2لعماد محل رلم ش عباس ا 65وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

 وبسمه / مطعم وكافٌه الخان الداره وتشؽٌل المطاعم والكافٌهات 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  155245سمٌر جرجس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  135

 مٌدان سفٌر  وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع محمود حافظ

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  155245نوال نجٌب لالده وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  136

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع محمود حافظ مٌدان سفٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  155245صفوت رامز فهمى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  132

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع محمود حافظ مٌدان سفٌر 

عنوان , تم تعدٌل ال 21111111وفً تارٌخ  155245رامز فهمى ؼالى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  135

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع محمود حافظ مٌدان سفٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  162232شركه العبد التجارٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  131

 ( 1شارع شبرا محل رلم ) 136الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  162232شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    صالح الدٌن احمد العبد و -  141

 ( 1شارع شبرا محل رلم ) 136العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

العنوان تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  162232احمد عبد الرحٌم العبد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  141

 ( 1شارع شبرا محل رلم ) 136, وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم  21111111وفً تارٌخ  162232العبد لالستثمار والتصنٌع وتجارة الحلوى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  142

 ( 1ل رلم )شارع شبرا مح 136تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  162232شركه العبد التجارٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  143

 ( 1شارع شبرا محل رلم ) 136الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  162232صالح الدٌن احمد العبد وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  144

 ( 1شارع شبرا محل رلم ) 136العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  162232احمد عبد الرحٌم العبد وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  145

 ( 1شارع شبرا محل رلم ) 136لعنوان / العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع با

تم  21111111وفً تارٌخ  162232العبد لالستثمار والتصنٌع وتجارة الحلوى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  146

 ( 1شارع شبرا محل رلم ) 136تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111111وفً تارٌخ  2مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    بنن مصر ش م م ، شركة  -  142

 مدٌنة اهناسٌا -بجوار مركز الشرطة  -بالعنوان / شارع جمال عبدالناصر  -بنى سوٌؾ  -، اضافة فرع اهناسٌا 

تم  21111121وفً تارٌخ  422165رلم    دمحم عبدالحكٌم عبدالوهاب وهدان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها ب -  145

بمرسى استراحه كبار الزوار امام الجامعه بجوار نادى الشركه -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن 

 (2-بنشاط فندق عائم وسمته التجارٌه )كورال 

تم  21111121وفً تارٌخ  422165بك لٌدها برلم    فاروق فتحى ثابت عبد الحمٌد  وشرٌكته ، شركة تضامن ،  س -  141

بمرسى استراحه كبار الزوار امام الجامعه بجوار نادى الشركه -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن 

 (2-بنشاط فندق عائم وسمته التجارٌه )كورال 



 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

تم  21111121وفً تارٌخ  422165ة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عبدالحكٌم عبدالوهاب وهدان وشرٌكه ، شرك -  151

بمرسى استراحه كبار الزوار امام الجامعه بجوار نادى الشركه -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن 

 (2-بنشاط فندق عائم وسمته التجارٌه )كورال 

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  425562كة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    جون مٌشٌل فهمى رٌاض وشركاه ، شر -  151

 النزهه -ش ابن ظافر  12العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  425562جون مٌشٌل فهمى رٌاض وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  152

 النزهه -ش ابن ظافر  12لـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / العنوان , وصؾ ا

وفً تارٌخ  422152شركة حسٌن العنتبلى وشركاه ) شركة السالم التجارٌة ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  153

 مصطفى عطفة البنان من درب 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  21111121

تم تعدٌل العنوان  21111121وفً تارٌخ  222255اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  154

 شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة لسم اول اسٌوط 25, وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم 

وفً تارٌخ  222255لمحسن ٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه ارجٌنت اٌجٌبت عمرو عبد ا -  155

شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة  25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم  21111121

 لسم اول اسٌوط

وفً تارٌخ  222255وصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ) شركه ارجنت اٌجٌبت ( عمرو عبد المحسن ٌسن وشرٌكتة ، ت -  156

شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة  25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم  21111121

 لسم اول اسٌوط

وفً تارٌخ  222255برلم     شركه ارجنت اٌجٌبت )اٌهاب ابراهٌم فهمى وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها -  152

شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة  25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم  21111121

 لسم اول اسٌوط

العنوان  تم تعدٌل 21111121وفً تارٌخ  222255اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  155

 شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة لسم اول اسٌوط 25, وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم 

وفً تارٌخ  222255شركه ارجنت اٌجٌبت اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  151

شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة  25، اضافة فرع بالعمار رلم   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:  21111121

 لسم اول اسٌوط

تم تعدٌل العنوان  21111121وفً تارٌخ  222255اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  161

 كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة لسم اول اسٌوط شارع سٌد دروٌش 25, وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم 

وفً تارٌخ  222255شركه ارجٌنت اٌجٌبت عمرو عبد المحسن ٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  161

ائرة شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بد 25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم  21111121

 لسم اول اسٌوط

وفً تارٌخ  222255) شركه ارجنت اٌجٌبت ( عمرو عبد المحسن ٌسن وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  162

شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة  25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم  21111121

 لسم اول اسٌوط

وفً تارٌخ  222255شركه ارجنت اٌجٌبت )اٌهاب ابراهٌم فهمى وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  163

شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة  25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم  21111121

 لسم اول اسٌوط

تم تعدٌل العنوان  21111121وفً تارٌخ  222255مى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اٌهاب ابراهٌم فه -  164

 شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة لسم اول اسٌوط 25, وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم 



 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

وفً تارٌخ  222255شركه ارجنت اٌجٌبت اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  165

شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة  25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم  21111121

 لسم اول اسٌوط

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  222255وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     اٌهاب ابراهٌم فهمى -  166

 شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة لسم اول اسٌوط 25وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم 

وفً تارٌخ  222255بك لٌدها برلم    شركه ارجٌنت اٌجٌبت عمرو عبد المحسن ٌس وشركاه ، شركة تضامن ،  س -  162

شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة  25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم  21111121

 لسم اول اسٌوط

وفً تارٌخ  222255) شركه ارجنت اٌجٌبت ( عمرو عبد المحسن ٌسن وشرٌكتة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  165

شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة  25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم  21111121

 لسم اول اسٌوط

وفً تارٌخ  222255شركه ارجنت اٌجٌبت )اٌهاب ابراهٌم فهمى وشركاه( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  161

شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة  25م تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم ت 21111121

 لسم اول اسٌوط

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  222255اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 شارع سٌد دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة لسم اول اسٌوط 25ع بالعمار رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فر

وفً تارٌخ  222255شركه ارجنت اٌجٌبت اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  121

دروٌش كٌدوان تمسٌم البترول بدائرة شارع سٌد  25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعمار رلم  21111121

 لسم اول اسٌوط

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  412514وحٌد امٌن صفوت وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  122

 الدور السادس 613ش مصطفى النحاس الوحده رلم  21-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  412514ٌن صفوت وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    وحٌد ام -  123

 الدور السادس 613ش مصطفى النحاس الوحده رلم  21-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

وفً تارٌخ  362622رلم    المجموعه الهندسٌه مصطفً محً الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها ب -  124

 نموذج ت 2ب  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / تمسٌم الدواجن ق  21111121

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  225211خالد حسن واسامه ابو زٌد وشركائهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  125

 ش احمد فخرى بسمه تجارٌه مكتبات المكتب الدولى للتجاره والتوزٌع14، اضافه فرع بالعنوان العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  225211خالد حسن واسامه ابو وزٌد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  126

 ٌه مكتبات المكتب الدولى للتجاره والتوزٌعش احمد فخرى بسمه تجار14وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  225211خالد حسن  وشركائه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  122

 ش احمد فخرى بسمه تجارٌه مكتبات المكتب الدولى للتجاره والتوزٌع14الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  225211د حسن واسامه ابو زٌد وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    خال -  125

 ش احمد فخرى بسمه تجارٌه مكتبات المكتب الدولى للتجاره والتوزٌع14العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  225211،  سبك لٌدها برلم     خالد حسن واسامه ابو وزٌد ، توصٌة بسٌطة -  121

 ش احمد فخرى بسمه تجارٌه مكتبات المكتب الدولى للتجاره والتوزٌع14وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21111121وفً تارٌخ  225211خالد حسن  وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  151

 ش احمد فخرى بسمه تجارٌه مكتبات المكتب الدولى للتجاره والتوزٌع14الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  315363ناجً عبدالرحمن عبده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  151

 مشروع جرٌن بالزا سموحه f12-f16 -فرع بالعنوان العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اؼالق 

تم تعدٌل العنوان  21111121وفً تارٌخ  315363هاله علً احمد دمحم وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  152

 مشروع جرٌن بالزا سموحه f12-f16 -, وصؾ الـتأشٌر:   ، اؼالق فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  315363ه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ناجً عبدالرحمن عبد -  153

 مشروع جرٌن بالزا سموحه f12-f16 -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اؼالق فرع بالعنوان 

تعدٌل العنوان تم  21111121وفً تارٌخ  315363هاله علً احمد دمحم وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  154

 مشروع جرٌن بالزا سموحه f12-f16 -, وصؾ الـتأشٌر:   ، اؼالق فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  255423سعد ٌوسؾ كامل وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  155

لرٌش مساكن الشٌراتون   مطعم وكافٌة سٌاحى بسمة تجارٌة عمارات صمر  2وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

 الحالٌة ) سجى ( سندرٌال سابما  

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  255423سعد ٌوسؾ كامل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  156

ٌش مساكن الشٌراتون   مطعم وكافٌة سٌاحى بسمة تجارٌة عمارات صمر لر 2وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

 الحالٌة ) سجى ( سندرٌال سابما  

تم  21111124وفً تارٌخ  255423شركه جٌم ترافٌل اجنـسى ) جٌم للسٌاحة ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  152

عمارات صمر لرٌش مساكن الشٌراتون   مطعم وكافٌة سٌاحى  2 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /

 بسمة تجارٌة الحالٌة ) سجى ( سندرٌال سابما  

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ  315611شركه الزهٌرى للمماوالت وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  155

 1الدور 3بالعماره رلم  1رلم  ش مسجد عزام الوحده 25العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ  315611شركه الزهٌرى للمماوالت وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  151

 1الدور 3بالعماره رلم  1ش مسجد عزام الوحده رلم  25العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  416521لٌدها برلم     مٌنا كمال بشرى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  111

 الكائن فى تماطع رشدى والمس مٌخائٌل ابادٌر بمنطمه رشدى بسمه تجارٌه بى جٌز 35الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان العمار 

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ  416521مٌنا كمال بشرى وشرٌكه اٌه تو زد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

الكائن فى تماطع رشدى والمس مٌخائٌل ابادٌر بمنطمه رشدى بسمه  35العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان العمار 

 تجارٌه بى جٌز

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21111125وفً تارٌخ  416521مٌنا كمال بشرى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

تنظٌم شارع االلبال مع ناصٌه شارع خلٌل ابراهٌم شٌاخه سان استٌفانو بسمه  5بالعمار  4الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل 

 تجارٌه بى جٌز

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ  416521مٌنا كمال بشرى وشرٌكه اٌه تو زد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

تنظٌم شارع االلبال مع ناصٌه شارع خلٌل ابراهٌم شٌاخه  5بالعمار  4لعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل ا

 سان استٌفانو بسمه تجارٌه بى جٌز

 

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ  351511طارق السٌد حسنٌن العرٌض وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

زهراء م نصر المرحله  2شمه  42ش المحكمه العسكرٌه عماره -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح 

 االولى



 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  21111125وفً تارٌخ  351511عرٌض وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    طارق السٌد حسنٌن ال -  115

زهراء م نصر  2شمه  42ش المحكمه العسكرٌه عماره -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح 

 المرحله االولى

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  361544لٌدها برلم    زٌنب احمد دمحم وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  116

بالمنطمه الصناعٌه العاشر  A1XIVBولطعه ارض متخلالت بالمطعه  A1XIVBوصؾ الـتأشٌر:   ، توضٌح عنوان الفرع لٌصبح 

 من رمضان

تم تعدٌل العنوان ,  21111126رٌخ وفً تا 212261دمحم كمال علً احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 ش نجٌب الرٌحانى االزبكٌه 22وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / المحل الكائن اسفل العمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  212261دمحم كمال علً احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 ش الكنٌسه المرلسٌه من ش نجٌب الرٌحانى االزبكٌه 6اسفل العمار  2ٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / المحل رلم وصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  212261دمحم كمال علً احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 ش الكنٌسه المرلسٌه من ش نجٌب الرٌحانى االزبكٌه 6اسفل العمار  6كائن بالعنوان / المحل رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع ال

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  413265اسامه صادق وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  211

 ن عمارات الشرق للتامٌن امام الحدٌمه الدولٌه أ ش اسحاق بن حن3ٌ -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركه لٌصبح 

تم تعدٌل  21111126وفً تارٌخ  425563شركة كمال حسٌن دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  211

االسمان المنوفٌه  بنشاط مصنع لتعبئه وتؽلٌؾ -مركز الباجور -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /كفر محمود 

 والمشرٌات

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  341411حماد شحاته وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  212

 الحى السادس  -شارع الخلٌفة الماهر  51الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  341411ة ،  سبك لٌدها برلم    حماد شحاته وشركاه ، توصٌة بسٌط -  213

 لسم النزهة ) فرع المطار ( -شارع جوزٌؾ تٌتو بجوار البنن التجارى الدولى  55الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126خ وفً تارٌ 341411حماد شحاته وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  214

 لسم التجمع االول ) فرع الرحاب (  -مدٌنة الرحاب  -الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / السوق الشرلى التجارى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  341411حماد شحاته وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  215

 لسم مدٌنة نصر اول ) فرع النزهة ( -ر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شارع النزهة عمارات رابعة العدوٌة الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  325411احمد راشد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  216

 ور االرضى بمول جرٌن بالزابالد S3/  6الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  325411احمد راشد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  212

المنطمه الصناعٌه االولى  15بالمركز الصناعى التجارى الكائن على المطعه رلم  2الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المحل رلم 

 اكتوبر  6نة مدٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  325411احمد راشد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  215

 اكتوبر  6الكائن بالدور االرضى مول مصر  B 111 - 111الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  325411سبك لٌدها برلم      احمد راشد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ، -  211

 بالدور االرضى بمول جرٌن بالزا S3/  6الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  325411احمد راشد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  211

المنطمه الصناعٌه االولى  15بالمركز الصناعى التجارى الكائن على المطعه رلم  2الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المحل رلم 

 اكتوبر  6مدٌنة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  325411احمد راشد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  211

 اكتوبر  6الكائن بالدور االرضى مول مصر  B 111 - 111، اضافة فرع بالعنوان / الوحده رلم الـتأشٌر:   

تم تعدٌل  21111126وفً تارٌخ  151635عطا هللا وجوده النجار وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  212

 بمبنى نادى الزمالن الرٌاض ش جامعه الدول العربٌه  4و  3-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  151635جوده والنجار ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  213

 ربٌه بمبنى نادى الزمالن الرٌاض ش جامعه الدول الع 4و  3-الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان لٌصبح 

 151635الشركه البحرٌه التجارٌه لٌث سوٌس ترانزٌت احمد صالح لبٌب وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  214

بمبنى نادى الزمالن  4و  3-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان لٌصبح  21111126وفً تارٌخ 

 العربٌه الرٌاض ش جامعه الدول 

تم تعدٌل  21111126وفً تارٌخ  151635عطا هللا وجوده النجار وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  215

 ٌولٌو بسور نادى الزمالن  26( ش 3,4-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  151635جوده والنجار ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  216

 ٌولٌو بسور نادى الزمالن  26( ش 3,4-الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 151635الشركه البحرٌه التجارٌه لٌث سوٌس ترانزٌت احمد صالح لبٌب وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  212

 ٌولٌو بسور نادى الزمالن  26( ش 3,4-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان  تم تعدٌل 21111126وفً تارٌخ 

تم تعدٌل  21111126وفً تارٌخ  151635عطا هللا وجوده النجار وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  215

 بمبنى نادى الزمالن الرٌاض ش جامعه الدول العربٌه  4و  3-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  151635جوده والنجار ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  211

 بٌه بمبنى نادى الزمالن الرٌاض ش جامعه الدول العر 4و  3-الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان لٌصبح 

 151635الشركه البحرٌه التجارٌه لٌث سوٌس ترانزٌت احمد صالح لبٌب وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  221

بمبنى نادى الزمالن  4و  3-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان لٌصبح  21111126وفً تارٌخ 

 لعربٌه الرٌاض ش جامعه الدول ا

تم تعدٌل  21111126وفً تارٌخ  151635عطا هللا وجوده النجار وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  221

 ٌولٌو بسور نادى الزمالن  26( ش 3,4-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  151635جوده والنجار ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  222

 ٌولٌو بسور نادى الزمالن  26( ش 3,4-الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 151635الشركه البحرٌه التجارٌه لٌث سوٌس ترانزٌت احمد صالح لبٌب وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  223

 ٌولٌو بسور نادى الزمالن  26( ش 3,4-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان  21111126وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  352341سٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عاطؾ فرج وشركاه ، توصٌة ب -  224

 ش طلمبات الخزان 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  416521مٌنا كمال بشرى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  225

 بالدور الثالث بالمركز التجارى 332محل  الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان سٌتى ستارز

تم تعدٌل  21111122وفً تارٌخ  416521مٌنا كمال بشرى وشرٌكه اٌه تو زد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  226

 بالدور الثالث بالمركز التجارى 332العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان سٌتى ستارز محل 

ة االلمانٌه لتكنولوجٌا التصنٌع و التورٌدات التجارٌة جٌركو نبٌلة دمحم حنفى وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها الشرك -  222

ش عزت  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  21111122وفً تارٌخ  325661برلم    

 سالمة



 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 تارٌخ  325661ٌا التصنٌع و التورٌدات التجارٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الشركة االلمانٌه لتكنولوج -  225

 ش عزت سالمة 3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  21111122

تم تعدٌل العنوان  21111122وفً تارٌخ  416236بٌشوى ٌوحنا جرجس وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  221

زهراء المعادى بنشاط /  -الشطر الثالث عشر  56( شارع الخمسٌن بلون 1, وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / عمار رلم )

   BAZOOKAANPCHOLATE)ادارة وتشؽٌل المطاعم وسمتة التجارٌة بازوكا اندشوكلٌت ( )

تم تعدٌل العنوان  21111122وفً تارٌخ  416236تضامن ،  سبك لٌدها برلم     بٌشوى ٌوحنا جرجس وشركاه ، شركة -  231

زهراء المعادى بنشاط /  -الشطر الثالث عشر  56( شارع الخمسٌن بلون 1, وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / عمار رلم )

   BAZOOKAANPCHOLATE)ادارة وتشؽٌل المطاعم وسمتة التجارٌة بازوكا اندشوكلٌت ( )

تم تعدٌل العنوان  21111122وفً تارٌخ  416236بٌشوى ٌوحنا جرجس وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  231

مدٌنة نصر لٌصبح /  -امتداد مكرم عبٌد  -شارع سمٌر عبدالرؤوؾ  21, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الفرع الكائن / عمار رلم 

 ادارة وتشؽٌل المطاعم

تم تعدٌل العنوان  21111122وفً تارٌخ  416236بٌشوى ٌوحنا جرجس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  232

مدٌنة نصر لٌصبح /  -امتداد مكرم عبٌد  -شارع سمٌر عبدالرؤوؾ  21, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الفرع الكائن / عمار رلم 

 ادارة وتشؽٌل المطاعم

تم تعدٌل  21111122وفً تارٌخ  415121عبد الخالك عبد الجلٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    احمد  -  233

 حاره شكرى محمود من طاهر ؼنٌم  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111122وفً تارٌخ  415121مصطفى دمحم الزهرى صبرة وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  234

 حاره شكرى محمود من طاهر ؼنٌم  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111122وفً تارٌخ  314555نٌفٌن دمحم احمد دمحم عطٌه وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  235

 مة التاسعةالمنط 125بلون  22العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان/ المطعة 

وفً تارٌخ  314555اشرؾ محمود السٌد دمحم ، مدحت مصطفى دمحم وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  236

 المنطمة التاسعة 125بلون  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان/ المطعة  21111122

تم تعدٌل  21111122وفً تارٌخ  314555، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     اشرؾ محمود السٌد دمحم وشركاه -  232

 المنطمة التاسعة 125بلون  22العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان/ المطعة 

تعدٌل  تم 21111122وفً تارٌخ  314555اشرؾ محمود السٌد دمحم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  235

 المنطمة التاسعة 125بلون  22العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان/ المطعة 

تم تعدٌل  21111122وفً تارٌخ  316555صموئٌل ثروت شحاته زٌادة و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  231

 ش دمحم عباس 46العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

للتكنولوجٌا التصنٌع والتوكٌالت التجارٌه }جٌركوم {دمحم ماهر حامد و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -االلمانٌه  الشركه -  241

ش  341تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  21111122وفً تارٌخ  325661لٌدها برلم    

 بورسعٌد الدرب االحمر

لتكنولوجٌا التصنٌع و التوكٌالت التجارٌه جٌركوم  نبٌله دمحم حنفً و شركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    االلمانٌه  -  241

ش بورسعٌد الدرب  341تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  21111122وفً تارٌخ  325661

 االحمر

 325661ولوجٌا التصنٌع جٌركوم نبٌله دمحم حنفً وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه االلمانٌه لتكن -  242

 ش بورسعٌد الدرب االحمر 341تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  21111122وفً تارٌخ 



 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

ٌركوم ( نبٌلة دمحم حنفى وشر كاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الشركة االلمانٌة للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) ج -  243

ش بورسعٌد الدرب  341تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  21111122وفً تارٌخ  325661

 االحمر

كوم {دمحم ماهر حامد و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك للتكنولوجٌا التصنٌع والتوكٌالت التجارٌه }جٌر-الشركه االلمانٌه  -  244

ش  6، 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان  21111122وفً تارٌخ  325661لٌدها برلم    

 الكنٌسة الناصرٌة الدور االرضى

نبٌله دمحم حنفً و شركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    االلمانٌه لتكنولوجٌا التصنٌع و التوكٌالت التجارٌه جٌركوم   -  245

ش الكنٌسة الناصرٌة  6، 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان  21111122وفً تارٌخ  325661

 الدور االرضى

 325661ركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه االلمانٌه لتكنولوجٌا التصنٌع جٌركوم نبٌله دمحم حنفً وش -  246

ش الكنٌسة الناصرٌة الدور  6، 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان  21111122وفً تارٌخ 

 االرضى

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الشركة االلمانٌة للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) جٌركوم ( نبٌلة دمحم حنفى وشر كاه  -  242

ش الكنٌسة الناصرٌة  6، 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان  21111122وفً تارٌخ  325661

 الدور االرضى

كاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك للتكنولوجٌا التصنٌع والتوكٌالت التجارٌه }جٌركوم {دمحم ماهر حامد و شر-الشركه االلمانٌه  -  245

ش عزت  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  21111122وفً تارٌخ  325661لٌدها برلم    

 سالمه

لٌدها برلم     االلمانٌه لتكنولوجٌا التصنٌع و التوكٌالت التجارٌه جٌركوم  نبٌله دمحم حنفً و شركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  241

 ش عزت سالمه 3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  21111122وفً تارٌخ  325661

 325661الشركه االلمانٌه لتكنولوجٌا التصنٌع جٌركوم نبٌله دمحم حنفً وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  251

 ش عزت سالمه 3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  21111122وفً تارٌخ 

الشركة االلمانٌة للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) جٌركوم ( نبٌلة دمحم حنفى وشر كاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  251

 ش عزت سالمه 3تأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـ 21111122وفً تارٌخ  325661

االلمانٌه لتكنولوجٌا التصنٌع و التوكٌالت التجارٌه جٌركوم  نبٌله دمحم حنفً و شركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  252

ش بورسعٌد الدرب  341تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  21111122وفً تارٌخ  325661

 االحمر

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  411256أشرؾ وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     طاهر -  253

 213شمة  -الدور الثانى  -حدائك رامو  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / عمارة رلم 

تم  21111125وفً تارٌخ  313216برلم    مباشر انترناشٌونال لتداول االوراق المالٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها  -  254

 -سوهاج  -طرٌك اخمٌم  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اؼالق نهائى لفرع الشركة ) فرع تسوٌك ( بالعنوان / برج التحرٌر 

 امام فندق كازالوفى 

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ  313216شركه مباشر لتداول االوراق المالٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  255

امام  -سوهاج  -طرٌك اخمٌم  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اؼالق نهائى لفرع الشركة ) فرع تسوٌك ( بالعنوان / برج التحرٌر 

 فندق كازالوفى 

 21111125فً تارٌخ و 313216الوسٌط المباشر لتداول االوراق المالٌه ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  256

 -طرٌك اخمٌم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اؼالق نهائى لفرع الشركة ) فرع تسوٌك ( بالعنوان / برج التحرٌر 

 امام فندق كازالوفى  -سوهاج 



 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

تعدٌل العنوان تم  21111125وفً تارٌخ  316621دمحم عزت عبد الرحٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  252

شارع احمد ماهر ناصٌه سامى البربرى بسمه تجارٌه  1الكائن ببرج الحبٌب بنده 36, وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 تاون تٌم منفذ بٌع

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  316621دمحم عزت عبد الرحٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  255

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء ممر تصنٌع الشركه بالعنوان شارع االمام مسلم بدون رلم حتى االن ملن مدام/ هاله احمد فؤاد ٌوسؾ

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  316621دمحم عزت عبد الرحٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  251

ع بالعنوان شارع الشعراوى ملن منصور عبدالجواد دمحم الولٌد ومصطفى ابراهٌم عبده عبدهللا بسمه , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فر

 تجارٌه تاون تٌم منفذ بٌع

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  316621دمحم عزت عبد الرحٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  261

 بالعنوان شارع الدروس امام بنن االسكندرٌه بسمه تجارٌه تاون تٌم منفذ, وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع 

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  316621دمحم عزت عبد الرحٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  261

اجور مدنٌه الباجور بسمه تجارٌه تاون تٌم , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان شارع الجٌش مٌدان اول الباجور مجاوره الب

 منفذ بٌع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111125وفً تارٌخ  2بنن مصر ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  262

 مركز نجع حمادى -بالعنوان / شارع الجالء لرٌة بهجورة  -، اضافة فرع بنن مصر ) فرع بهجورة ( لنا 

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ  424545احمد حسن على حسٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  263

 53لطعه ارلام  2طرٌك مصر اسماعٌلٌه الصحراوى الى عدد  36ق بالكٌلو  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان من 

 لصحراوى بؽرض استعمالها لتربٌه وتسمٌن وتورٌد المواشى وحالباٌسر طرٌك االسماعلٌه ا 36بالكٌلو  12ارض 54، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  424545احمد حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  264

 12ارض 54،  53لام لطعه ار 2طرٌك مصر اسماعٌلٌه الصحراوى الى عدد  36ق بالكٌلو  2الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان من 

 اٌسر طرٌك االسماعلٌه الصحراوى بؽرض استعمالها لتربٌه وتسمٌن وتورٌد المواشى وحالب 36بالكٌلو 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

) االستعالم عن عمالء البنون  شركة عمرو الجهٌنى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / الخدمات البنكٌة -  1

تم 21111113وفً تارٌخ  412151وتحصٌل الدٌون بجمٌع انواعها لعمالء البنون ( فٌما عدا اعمال البنون ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

لبنكٌة ) االستعالم عن عمالء البنون وتحصٌل محمود امٌن محمود وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / الخدمات ا -  2

تم تعدٌل 21111113وفً تارٌخ  412151الدٌون بجمٌع انواعها لعمالء البنون ( فٌما عدا اعمال البنون ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

لخدمات البنكٌة ) االستعالم عن عمالء البنون شركة عمرو الجهٌنى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / ا -  3

تم 21111113وفً تارٌخ  412151وتحصٌل الدٌون بجمٌع انواعها لعمالء البنون ( فٌما عدا اعمال البنون ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ٌصبح / الخدمات البنكٌة ) االستعالم عن عمالء البنون وتحصٌل محمود امٌن محمود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط ل -  4

تم تعدٌل 21111113وفً تارٌخ  412151الدٌون بجمٌع انواعها لعمالء البنون ( فٌما عدا اعمال البنون ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة



 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

عامه وتصنٌع معادن ولوحات معدنٌه ارشادٌه واثاث معدنى وبادجات  احمد ٌحٌى سعٌد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  مماوالت -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111113وفً تارٌخ  311144وهٌاكل معدنٌه ،  سبك لٌدها برلم   

معدنى وبادجات وهٌاكل احمد ٌحٌى وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  مماوالت عامه وتصنٌع معادن ولوحات معدنٌه ارشادٌه واثاث  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111113وفً تارٌخ  311144معدنٌه ،  سبك لٌدها برلم   

الشركه الصحٌه للتجاره واالستٌراد كمٌل هنري وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر والتوكٌالت  -  2

تم 21111113وفً تارٌخ  223155) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ( ،  سبك لٌدها برلم   التجارٌه والتورٌدات العمومٌه 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

الشركه الصحٌه للتجاره ) كمٌل هنرى وشرٌكته ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  -  5

تم تعدٌل 21111113وفً تارٌخ  223155ٌه ) فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ( ،  سبك لٌدها برلم   والتورٌدات العموم

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

احمد نبٌل احمد مرؼنى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تم اضافة نشاط ورشة نجارة وورشة تنجٌد للنشاط االخر ،  سبك لٌدها  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111113فً تارٌخ و 315643برلم   

منال دمحم رفعت و شرٌكها احمد نبٌل احمد مرؼنى ، توصٌة بسٌطة  تم اضافة نشاط ورشة نجارة وورشة تنجٌد للنشاط  -  11

 صٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تو21111113وفً تارٌخ  315643االخر ،  سبك لٌدها برلم   

احمد نبٌل احمد مرؼنى وشرٌكته ، شركة تضامن  تم اضافة نشاط ورشة نجارة وورشة تنجٌد للنشاط االخر ،  سبك لٌدها  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111113وفً تارٌخ  315643برلم   

ضامن  تم اضافة نشاط ورشة نجارة وورشة تنجٌد للنشاط االخر منال دمحم رفعت و شرٌكها احمد نبٌل احمد مرؼنى ، شركة ت -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111113وفً تارٌخ  315643،  سبك لٌدها برلم   

الشركه المصرٌه للتجاره والتورٌدات سمٌر عبدالمنعم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك  -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114وفً تارٌخ  251521لٌدها برلم   

 251521ء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   شركة عمرو سمٌر عبد المنعم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽا -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114وفً تارٌخ 

 251521شركة عمرو سمٌر عبدالمنعم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل21111114وفً تارٌخ 

الشركه المصرٌه للتجاره والتورٌدات سمٌر عبدالمنعم وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114وفً تارٌخ  251521لٌدها برلم   

 251521المنعم وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    شركة عمرو سمٌر عبد -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114وفً تارٌخ 

 251521شركة عمرو سمٌر عبدالمنعم وشرٌكته ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114وفً تارٌخ 

تم 21111114وفً تارٌخ  211446عادل وادٌب وشركاهم ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تم 21111114وفً تارٌخ  211446نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    عادل وادٌب وشرٌكهم ، شركة تضامن  حذؾ -  21

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تم 21111114وفً تارٌخ  211446شركه عادل وادٌب ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن



 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

وفً تارٌخ  211446عادل بطرس و ادٌب سامً ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114

أدٌب سامى سرور و سلوى صبحى شاروبٌم وشركاهم ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114وفً تارٌخ  211446

تم 21111114وفً تارٌخ  211446عادل وادٌب وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  24

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم 21111114وفً تارٌخ  211446نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   عادل وادٌب وشرٌكهم ، توصٌة بسٌطة  حذؾ  -  25

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم 21111114وفً تارٌخ  211446شركه عادل وادٌب ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  26

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  211446عادل بطرس و ادٌب سامً ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114

أدٌب سامى سرور و سلوى صبحى شاروبٌم وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114وفً تارٌخ  211446

تم 21111114وفً تارٌخ  211446عادل وادٌب وشركاهم ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تم 21111114وفً تارٌخ  211446ذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   عادل وادٌب وشرٌكهم ، شركة تضامن  ح -  31

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تم 21111114وفً تارٌخ  211446شركه عادل وادٌب ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  31

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  211446عادل بطرس و ادٌب سامً ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114

أدٌب سامى سرور و سلوى صبحى شاروبٌم وشركاهم ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114وفً تارٌخ  211446

 6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمره -رانٌا دمحم عطٌه احمد وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط  -  34

دٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تع21111115وفً تارٌخ  316121الى ؼرض الشركه ،  سبك لٌدها برلم    11والمجموعه 

 توصٌة بسٌطة

والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمره -رانٌا دمحم عطٌه وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط  -  35

 ة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توص21111115ٌوفً تارٌخ  316121الى ؼرض الشركه ،  سبك لٌدها برلم    11

وفً تارٌخ  414364بهاء عبد الحمٌد احمد و شرٌكة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111115

ٌم المعارض ) فٌما عدا شركه الجوهرى دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التوكٌالت التجارٌه وتنظ -  32

تم تعدٌل 21111115وفً تارٌخ  331554،  سبك لٌدها برلم    2111لسنة  525موافمة امنٌة رلم  -المعارض السٌاحٌة ( 

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ه والتورٌدات العامه ) فٌما خالد شعبان االمام عبدالعظٌم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العمومٌ -  35

تم 21111115وفً تارٌخ  315212عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ( والشحن والتفرٌػ والنوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن



 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

ارات بكافه انواعها فمط ،  سبك لٌدها تجاره السٌ -ماهر فهمً مجلً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه هو  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111115وفً تارٌخ  252221برلم   

مؤنس مجاهد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة السلع الؽذائٌه والتورٌدات العامه ) دون مجاالت الدعاٌة  -  41

( و التوكٌالت التجارٌة و تعبئة وتؽلٌؾ  11والمجموعة  6من المجموعة  36تصدٌر ) فٌما عدا الفمرة واالعالن ( واالستٌراد و ال

وتجارة المواد الؽذائٌة الجافة والسائلة و تجارة زٌون الطعام و تجارة واستٌراد الحبوب والممح ومنتجات الدلٌك واالتجار باالعالؾ 

عالؾ ومكسباتها ومكوناتها والتصنٌع لدى الؽٌر و تجارة وتعبئة مواد النظافة وادواتها ومركزاتها والمستلزمات البٌطرٌة و تعبئة اال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111115وفً تارٌخ  333531،  سبك لٌدها برلم   

دات العامه ) دون مجاالت الدعاٌة مؤنس مجاهد وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة السلع الؽذائٌه والتورٌ -  41

( و التوكٌالت التجارٌة و تعبئة وتؽلٌؾ  11والمجموعة  6من المجموعة  36واالعالن ( واالستٌراد و التصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

االتجار باالعالؾ وتجارة المواد الؽذائٌة الجافة والسائلة و تجارة زٌون الطعام و تجارة واستٌراد الحبوب والممح ومنتجات الدلٌك و

ومركزاتها والمستلزمات البٌطرٌة و تعبئة االعالؾ ومكسباتها ومكوناتها والتصنٌع لدى الؽٌر و تجارة وتعبئة مواد النظافة وادواتها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111115وفً تارٌخ  333531،  سبك لٌدها برلم   

مجموعة النور الذهبٌة للتوكٌالت و الخدمات البترولٌة دمحم مصطفى حسن عبد العظٌم و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل  -  42

التصدٌر وونمل توزٌع المنتجات البترولٌه والتوكٌالت التجارٌه وانشاء وتملن واداره محطات خدمه وتموٌن  -النشاط لٌصبح 

 313212كامله والمتخصصه واعمال االند سكٌب وتنسٌك الحدائك والملعب ،  سبك لٌدها برلم   السٌارات والمماوالت العامه والمت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111116وفً تارٌخ 

التصدٌر وونمل توزٌع المنتجات البترولٌه  -مصطفى حسن عبد العظٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح  -  43

التوكٌالت التجارٌه وانشاء وتملن واداره محطات خدمه وتموٌن السٌارات والمماوالت العامه والمتكامله والمتخصصه واعمال االند و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21111116وفً تارٌخ  313212سكٌب وتنسٌك الحدائك والملعب ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

التصدٌر وونمل توزٌع المنتجات البترولٌه  -لعظٌم و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح مصطفى حسن عبد ا -  44

والتوكٌالت التجارٌه وانشاء وتملن واداره محطات خدمه وتموٌن السٌارات والمماوالت العامه والمتكامله والمتخصصه واعمال االند 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21111116وفً تارٌخ  313212سكٌب وتنسٌك الحدائك والملعب ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

التصدٌر واعمال وخدمات الشحن الجوى والبحرى  -مٌنا فوزي حلٌم وشركاءه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح  -  45

نشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تم تعدٌل ال21111116وفً تارٌخ  363263واالبرى والتخلٌص الجمركى ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

التصدٌر واعمال وخدمات الشحن الجوى والبحرى  -مٌنا فوزي حلٌم وشركاءه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح  -  46

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21111116وفً تارٌخ  363263واالبرى والتخلٌص الجمركى ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

مجدى عبد الفتاح ؼرٌب وأوالده ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد واضافة نشاط تورٌدات فندلٌه الى نشاط الشركه ،   -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111116وفً تارٌخ  356511سبك لٌدها برلم   

لؽاء نشاط االستٌراد واضافة نشاط تورٌدات فندلٌه الى نشاط دمحم عبد الفتاح ؼرٌب هدهود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  ا -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111116وفً تارٌخ  356511الشركه ،  سبك لٌدها برلم   

ط الشركه ،  مجدى عبد الفتاح ؼرٌب وأوالده ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد واضافة نشاط تورٌدات فندلٌه الى نشا -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111116وفً تارٌخ  356511سبك لٌدها برلم   

دمحم عبد الفتاح ؼرٌب هدهود وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد واضافة نشاط تورٌدات فندلٌه الى نشاط الشركه  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111116وفً تارٌخ  356511،  سبك لٌدها برلم   



 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

رشا دمحم سرى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط تشؽٌل وادارة المطاعم فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على  -  51

تعدٌل النشاط , تم 21111116وفً تارٌخ  413215،  سبك لٌدها برلم    2111لسنة  415التراخٌص الالزمه موافمة امنٌه رلم 

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

من  36مجدى عطٌة محمود   الطحالو ى  وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء  نشاط االستٌراد والتصدٌر فٌماعدا الفمره  -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111116وفً تارٌخ  411511،  سبك لٌدها برلم    11-6المجموعه 

عادل شحاته لولا وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه انشطه التوكٌالت التجارٌه واستٌراد مستحضرات وخامات ومستلزمات  -  53

التجمٌل والخامات الدوائٌة والمستلزمات الطبٌه وخدمات التخلٌص الجمركى والنمل والشحن الجوى والبحرى والبرى الى ؼرضها ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111116وفً تارٌخ  411515سبك لٌدها برلم   

عبد الرحمن مجدى وشركاة ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط النمل الدولى والخدمات اللوجٌستٌه الدولٌه والتخلٌص الجمركى ،   -  54

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111116وفً تارٌخ  312316سبك لٌدها برلم   

عبد الرحمن مجدى وشركاة ، شركة تضامن  اضافة نشاط النمل الدولى والخدمات اللوجٌستٌه الدولٌه والتخلٌص الجمركى ،   -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111116وفً تارٌخ  312316سبك لٌدها برلم   

لٌصبح تجارة لطع ؼٌار ادوات منزلٌه ماعدا اجهزة الكمبٌوتر  سٌد دمحم السٌد وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل نشاط الشركه -  56

تم تعدٌل النشاط , 21111112وفً تارٌخ  353621والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

ن  تعدٌل نشاط الشركه لٌصبح تجارة لطع ؼٌار ادوات منزلٌه شركه االهرام للتجاره واالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضام -  52

وفً تارٌخ  353621ماعدا اجهزة الكمبٌوتر والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111112

ٌطة  تعدٌل نشاط الشركه لٌصبح تجارة لطع ؼٌار ادوات منزلٌه ماعدا اجهزة الكمبٌوتر سٌد دمحم السٌد وشركاه ، توصٌة بس -  55

تم تعدٌل النشاط , 21111112وفً تارٌخ  353621والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

اد والتصدٌر ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل نشاط الشركه لٌصبح تجارة لطع ؼٌار ادوات منزلٌه شركه االهرام للتجاره واالستٌر -  51

وفً تارٌخ  353621ماعدا اجهزة الكمبٌوتر والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111112

 رفعت وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح جمٌع اعمال المماوالت العمومٌه وخدمتن النمل عمرو دمحم -  61

والخدمات الفنٌه والهندسٌه لشركات المحمول والتورٌدات العمومٌه )فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزمات االنترنت ( فٌما عدا مجاالت 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111112وفً تارٌخ  316261الدعاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

مهندس / عمرو دمحم رفعت وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح جمٌع اعمال المماوالت العمومٌه وخدمتن  -  61

بٌوتر ومستلزمات االنترنت ( فٌما عدا النمل والخدمات الفنٌه والهندسٌه لشركات المحمول والتورٌدات العمومٌه )فٌما عدا الكم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21111112وفً تارٌخ  316261مجاالت الدعاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

،  سبك لٌدها عادل فتح هللا وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى االستثمار العمارى والمماوالت وانشاء وبٌع الممابر  -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111111وفً تارٌخ  411523برلم   

 6من المجموعه  36احمد دمحم امٌن وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل الؽرض لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمره  -  63

مبٌوتر واالنترنت ( والبٌع لجمٌع انواع لعب االطفال مع مراعاه االحكام (  والتوكٌالت التجارٌه ) دون مجاالت الك 11والمجموعه 

تم 21111111وفً تارٌخ  313251واللوائح الالزمه الستصدار التراخٌص المطلوبه لممارسه هذه االنشطه ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

للشركة الحك فال المٌام  -1ى ، شركة مساهمة  اضافة النشاط التالى لؽرض الشركة / شركة مٌاة الشرب بالماهرة الكبر -  64

للشركة الحك فى ممارسة اعمال الوكالة التجارٌة او الوساطة  -2-باعمال ؼسٌل وتطهٌر خزانات مٌاة الشرب لحساب الؽٌر 



 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

اة الشرب النمٌة او المنماة او المحالة بنفسها او بالمشاركة للشركة الحك فى المٌام باعمال تعبئة مٌ -3-التجارٌة والتورٌدات العمومٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21111111وفً تارٌخ  366124مع الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

صبح / تعبئه شركه مٌدل اٌست للبوٌات والدهانات الحدٌثه ) دمحم مصٌلحً وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌ -  65

 363525وتجاره مواد عازله لالرضٌات ومواد اٌبوكسٌه ومواد الصمه مائٌه وبوٌات ودهانات حدٌثه فمط ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111111وفً تارٌخ 

توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تعبئه وتجاره مٌدل اٌست للبوٌات و الدهانات الحدٌثه ) دمحم اسماعٌل و شركاه ( ،  -  66

وفً تارٌخ  363525مواد عازله لالرضٌات ومواد اٌبوكسٌه ومواد الصمه مائٌه وبوٌات ودهانات حدٌثه فمط ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111111

دٌثه ) دمحم مصٌلحً وشرٌكه ( ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تعبئه شركه مٌدل اٌست للبوٌات والدهانات الح -  62

 363525وتجاره مواد عازله لالرضٌات ومواد اٌبوكسٌه ومواد الصمه مائٌه وبوٌات ودهانات حدٌثه فمط ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111111وفً تارٌخ 

ت للبوٌات و الدهانات الحدٌثه ) دمحم اسماعٌل و شركاه ( ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تعبئه وتجاره مٌدل اٌس -  65

وفً تارٌخ  363525مواد عازله لالرضٌات ومواد اٌبوكسٌه ومواد الصمه مائٌه وبوٌات ودهانات حدٌثه فمط ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر: 21111111

شركه مٌدل اٌست للبوٌات والدهانات الحدٌثه ) دمحم مصٌلحً وشرٌكه ( ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تعبئه  -  61

 363525وتجاره مواد عازله لالرضٌات ومواد اٌبوكسٌه ومواد الصمه مائٌه وبوٌات ودهانات حدٌثه فمط ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم 21111111وفً تارٌخ 

مٌدل اٌست للبوٌات و الدهانات الحدٌثه ) دمحم اسماعٌل و شركاه ( ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تعبئه وتجاره  -  21

وفً تارٌخ  363525مواد عازله لالرضٌات ومواد اٌبوكسٌه ومواد الصمه مائٌه وبوٌات ودهانات حدٌثه فمط ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111111

نهضه مصر لتصنٌع وطبع ورق الحاسبات االالكترونٌه ابراهٌم احمد ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ للنشاط / فٌما  -  21

عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه واالمكصاحؾ وفٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراتخٌص الالزمه ) 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21111112وفً تارٌخ  211613سبك لٌدها برلم   ( ،   2111/  525موافمه امنٌه 

 بسٌطة

وفً  321366صفوت بشاره وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة االثاث بالجملة ،  سبك لٌدها برلم    -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111112تارٌخ 

وفً تارٌخ  415251عاطؾ حسن احمد وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111112

االحذٌة الرجالى مع شركه االمٌر عبد الظاهر وجمال عبد الظاهر دمحم ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى تصنٌع و تجارة  -  24

تم تعدٌل النشاط , 21111112وفً تارٌخ  314215الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

الستٌن والحمن  اسامه عبدالمحسن ابوالعز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح استؽالل مصنع  لتمطٌع الب -  25

وٌجوز لها التعالد مع الجهات والهٌئات االخرى التى تزاول اعماال نشاط الشركة  طبما للموانٌن والمرارات المنظمة  والتوكٌالت 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21111112وفً تارٌخ  256511التجارٌة فى مجال البالستٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

دمحم اسامه عبدالمحسن ابوالعز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح استؽالل مصنع  لتمطٌع البالستٌن  -  26

والحمن  وٌجوز لها التعالد مع الجهات والهٌئات االخرى التى تزاول اعماال نشاط الشركة  طبما للموانٌن والمرارات المنظمة  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111112وفً تارٌخ  256511ٌن ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌالت التجارٌة فى مجال البالست

 توصٌة بسٌطة



 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

وائل بدر وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى التوكٌالت التجارٌه والتصدٌر وبٌع وصٌانه اجهزه ومعدات  -  22

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن تم21111112وفً تارٌخ  352124الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

وائل بهجت عبدالؽفار وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى التوكٌالت التجارٌه والتصدٌر وبٌع وصٌانه  -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111112وفً تارٌخ  352124اجهزه ومعدات الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

وائل بدر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى التوكٌالت التجارٌه والتصدٌر وبٌع وصٌانه اجهزه ومعدات  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111112وفً تارٌخ  352124الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل ؼرض الشركه الى التوكٌالت التجارٌه والتصدٌر وبٌع وصٌانه وائل بهجت عبدالؽفار وشركاه ، توصٌة بسٌطة   -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111112وفً تارٌخ  352124اجهزه ومعدات الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

اعٌه والصناعٌه ،  سبك لٌدها برلم   السٌد مختار وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى التصدٌر والتجاره للمنتجات الزر -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111112وفً تارٌخ  251643

شركه عٌن الحٌاه للتصدٌر والتجاره ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى التصدٌر والتجاره للمنتجات الزراعٌه والصناعٌه ،   -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111112وفً تارٌخ  251643سبك لٌدها برلم   

تم 21111113وفً تارٌخ  231655كرابٌت ابٌكٌان وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  53

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر وبٌع وشحن مركز امٌر وجوزٌؾ لصٌانه السٌارات ، شركة تضامن   -  54

البطارٌات ولحام الكاوتش واصالح وصٌانة وتجارة السٌارات وتجارة لطع الؽٌار والتدرٌب علً مٌكانٌكا السٌارات موافمه امنٌه 

 شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111113وفً تارٌخ  342412،  سبك لٌدها برلم    2111/151

امٌر الفً سعٌد و شرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر وبٌع وشحن البطارٌات ولحام  -  55

،  سبك  2111/151الكاوتش واصالح وصٌانة وتجارة السٌارات وتجارة لطع الؽٌار والتدرٌب علً مٌكانٌكا السٌارات موافمه امنٌه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111113وفً تارٌخ  342412لٌدها برلم   

شركة جورج سامى عزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح االستثمار العمارى والوساطه فى بٌع  -  56

تكون لها مصلحه او تشترن  وشراء وتاجٌر العمارات واالراضى والمبانى بصفه عامه من شمك سكنٌه وادارٌه وٌجوز للشركه ان

باى حال مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها والتى لد تعاونها على تحمٌك اؼراضها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111113وفً تارٌخ  411551

ٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة المواد الؽذائٌة وتجارة المستلزمات الطبٌة احمد دمحم حسن عبد البالً وشركاه ، توصٌة بس -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111113وفً تارٌخ  325365،  سبك لٌدها برلم   

ره المطاعم ،  سبك شركه الرجاء التجارٌه ابو بكر لطفً و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى انشاء وادا -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111113وفً تارٌخ  311112لٌدها برلم   

شركه الرجاء التجارٌه ابو بكر لطفً و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى انشاء واداره المطاعم ،  سبك  -  51

 ل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعد21111113ٌوفً تارٌخ  311112لٌدها برلم   

مجدي دمحم حافظ وشركاه شركه مجدي وعاطؾ ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح الطباعة و النشر و التوزٌع و  -  11

التصدٌر)فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و الكتب الدٌنٌة و المصاحؾ و فٌما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول على 

تم تعدٌل النشاط , 21111113وفً تارٌخ  221453،  سبك لٌدها برلم    2111ل 321ٌص الالزمة ( موافمة امنٌة رلم االتراخ

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

شركه عاطؾ ومجدي ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح الطباعة و النشر و التوزٌع و التصدٌر)فٌما عدا اصدار  -  11

ب الدٌنٌة و المصاحؾ و فٌما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول على االتراخٌص الالزمة ( موافمة الصحؾ و المجالت و الكت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111113وفً تارٌخ  221453،  سبك لٌدها برلم    2111ل 321امنٌة رلم 



 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

ٌصبح / تجاره اللحوم المجمده المستورده ،  سبك لٌدها برلم   طارق  صالح امام وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط ل -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111113وفً تارٌخ  255444

منى جمٌل دمحم راضى وشركائها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره المواد الؽذائٌه واعداد وتجهٌز وبٌع  -  13

تم تعدٌل النشاط 21111113وفً تارٌخ  425542المخبوزات والعجائن والفطائر والبٌتزا ،  سبك لٌدها برلم   الحلوٌات الشرلٌه و

 , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  321562محمود ٌوسؾ كمال وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  14

 لنشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ا21111114

وفً تارٌخ  321562نجالء حسن دمحم وشرٌكها ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114

وفً  321562االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    نجالء حسن دمحم حسن وشرٌكتها ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114تارٌخ 

وفً تارٌخ  321562محمود ٌوسؾ كمال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 ٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش21111114

وفً تارٌخ  321562نجالء حسن دمحم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114

وفً  321562لتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   نجالء حسن دمحم حسن وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد وا -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114تارٌخ 

وفً تارٌخ  321562محمود ٌوسؾ كمال وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114

وفً تارٌخ  321562م   نجالء حسن دمحم وشرٌكها ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برل -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114

وفً  321562نجالء حسن دمحم حسن وشرٌكتها ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114تارٌخ 

وفً  321562سؾ كمال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   محمود ٌو -  113

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114تارٌخ 

فً تارٌخ و 321562نجالء حسن دمحم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  114

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114

وفً  321562نجالء حسن دمحم حسن وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  115

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114تارٌخ 

ٌة صالح وشركاة ، توصٌة بسٌطة  اضافه للنشاط ) فٌما عدا خدمات االنترنت والمالبس العسكرٌه شركة الصرح التجار -  116

وفً  221153( ،  سبك لٌدها برلم    2111/  115واصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ( ) موافمه امنٌه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114تارٌخ 

شركة الصرح التجارٌة ) سلٌمان وشركاة ( ، توصٌة بسٌطة  اضافه للنشاط ) فٌما عدا خدمات االنترنت والمالبس  -  112

 221153( ،  سبك لٌدها برلم    2111/  115العسكرٌه واصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ( ) موافمه امنٌه 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبدالكرٌم احمد عبدالهادي وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / محطه فرز وتعبئه وتجهٌز الموالح و البطاطس  -  115

والمجموعة  6من المجموعة  36والخضروات للتصدٌر وتملن االراضى الستصالحها واستزراعها واالستٌراد ) فٌما عدا الفمرة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114وفً تارٌخ  213213بك لٌدها برلم   ( ،  س 11

عبدالكرٌم احمد عبدالهادي وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / محطه فرز وتعبئه وتجهٌز الموالح و البطاطس  -  111

والمجموعة  6من المجموعة  36ستٌراد ) فٌما عدا الفمرة والخضروات للتصدٌر وتملن االراضى الستصالحها واستزراعها واال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114وفً تارٌخ  213213( ،  سبك لٌدها برلم    11

طاطس عبدالكرٌم احمد عبدالهادي وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / محطه فرز وتعبئه وتجهٌز الموالح و الب -  111

والمجموعة  6من المجموعة  36والخضروات للتصدٌر وتملن االراضى الستصالحها واستزراعها واالستٌراد ) فٌما عدا الفمرة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114وفً تارٌخ  213213( ،  سبك لٌدها برلم    11

سٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / محطه فرز وتعبئه وتجهٌز الموالح و عبدالكرٌم احمد عبدالهادي وشركاه ، توصٌة ب -  111

 6من المجموعة  36البطاطس والخضروات للتصدٌر وتملن االراضى الستصالحها واستزراعها واالستٌراد ) فٌما عدا الفمرة 

 ر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش21111114ٌوفً تارٌخ  213213( ،  سبك لٌدها برلم    11والمجموعة 

عبدالكرٌم احمد عبدالهادي وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / محطه فرز وتعبئه وتجهٌز الموالح و  -  112

 6من المجموعة  36البطاطس والخضروات للتصدٌر وتملن االراضى الستصالحها واستزراعها واالستٌراد ) فٌما عدا الفمرة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114وفً تارٌخ  213213دها برلم   ( ،  سبك لٌ 11والمجموعة 

تورٌد وتركٌب وصٌانه المعدات الكهرومٌكانٌكٌه وكذلن -دمحم الدمرداش و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح  -  113

لصرؾ الصحى واعمال حمامات السباحه والبرن الصناعٌه اعمال مماوالت كهرومٌكانٌكٌه وكهرومائٌه ومحطات وشبكات المٌاه وا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111112وفً تارٌخ  351616والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

ذلن تورٌد وتركٌب وصٌانه المعدات الكهرومٌكانٌكٌه وك-دمحم الدمرداش وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح  -  114

اعمال مماوالت كهرومٌكانٌكٌه وكهرومائٌه ومحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى واعمال حمامات السباحه والبرن الصناعٌه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111112وفً تارٌخ  351616والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

توكٌالت التجارٌه فرٌد جرجس وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط ة/ االستٌراد شركه فلوباتٌر لالستٌراد والتصدٌر وال -  115

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  361236لٌصبح النشاط / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

الستٌراد لٌصبح النشاط / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك فرٌد جرجس وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط ة/ ا -  116

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111112وفً تارٌخ  361236لٌدها برلم   

العوضً وشركاه ، شركة مساهمة  استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة وخدمة وصٌانة االجهزة الطبٌة بموالها وتورٌد  -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21111115وفً تارٌخ  213454االجهزة الطبٌة ،  سبك لٌدها برلم    وتركٌب

شركه العوضً الدولٌه ، شركة مساهمة  استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة وخدمة وصٌانة االجهزة الطبٌة بموالها  -  115

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21111115وفً تارٌخ  213454برلم   وتورٌد وتركٌب االجهزة الطبٌة ،  سبك لٌدها 

 مساهمة

والئحته ، شركة مساهمة  استٌراد  1151لسنة  151شركة العوضى الدولٌة للتجهٌزات الطبٌة ش.م.م. طبما للمانون  -  111

 213454ب االجهزة الطبٌة ،  سبك لٌدها برلم   وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة وخدمة وصٌانة االجهزة الطبٌة بموالها وتورٌد وتركٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21111115وفً تارٌخ 

العوضً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة وخدمة وصٌانة االجهزة الطبٌة بموالها وتورٌد  -  121

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111115وفً تارٌخ  213454  وتركٌب االجهزة الطبٌة ،  سبك لٌدها برلم 

شركه العوضً الدولٌه ، توصٌة بسٌطة  استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة وخدمة وصٌانة االجهزة الطبٌة بموالها  -  121

تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة  تم21111115وفً تارٌخ  213454وتورٌد وتركٌب االجهزة الطبٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة



 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

والئحته ، توصٌة بسٌطة  استٌراد  1151لسنة  151شركة العوضى الدولٌة للتجهٌزات الطبٌة ش.م.م. طبما للمانون  -  122

 213454   وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة وخدمة وصٌانة االجهزة الطبٌة بموالها وتورٌد وتركٌب االجهزة الطبٌة ،  سبك لٌدها برلم

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111115وفً تارٌخ 

وفً  356542شركة بدر جورجى للتورٌدات الكهربائٌة ، شركة تضامن  اضافة نشاط / التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  123

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111115تارٌخ 

وفً تارٌخ  356542للتورٌدات الكهربائٌة ، شركة تضامن  اضافة نشاط / التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   بدر وماٌكل  -  124

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111115

وفً تارٌخ  356542عادل وبدر للتورٌدات الكهربائٌه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  125

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111115

مكتب المهندس / عدلً ابادٌر ٌوسؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى اعمال الوكاله التجارٌه مع مراعاة احكام  -  126

للشركه ان تكون لها مصلحة  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه بشرط استصدار التراخٌص االزمه لممارسه هذة االنشطه وٌجوز

او تشترن باى وجه من االوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التى لدتعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

نفذٌه ،  مصر او الخارج كماٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته الت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111115وفً تارٌخ  253213سبك لٌدها برلم   

 Engineeringشركه انجٌنٌرٌنج تكنولوجى اند سٌرفسٌس اى تى اس اس )مكتب المهندس عدلى ابادٌر ٌوسؾ وشركاه(  -  122

technology sales * services- ETSS النشاط الى اعمال الوكاله التجارٌه مع مراعاة احكام الموانٌن  ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل

واللوائح والمرارات السارٌه بشرط استصدار التراخٌص االزمه لممارسه هذة االنشطه وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحة او 

عاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من االوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التى لدت

مصر او الخارج كماٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفذٌه ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111115وفً تارٌخ  253213سبك لٌدها برلم   

نج تكنولوجى سٌلز اند سٌرفسٌس اى تى اس اس )مكتب المهندس عدلى ابادٌر ٌوسؾ وشركاه( شركه انجٌنٌرٌ -  125

Engineering technology sales * services- ETSS  توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى اعمال الوكاله التجارٌه مع مراعاة ،

الزمه لممارسه هذة االنشطه وٌجوز للشركه ان تكون لها احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه بشرط استصدار التراخٌص ا

مصلحة او تشترن باى وجه من االوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التى لدتعاونها على تحمٌك 

طبما الحكام المانون والئحته ؼرضها فى مصر او الخارج كماٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111115وفً تارٌخ  253213التنفذٌه ،  سبك لٌدها برلم   

شركة مكتب المهندس ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى اعمال الوكاله التجارٌه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -  121

والمرارات السارٌه بشرط استصدار التراخٌص االزمه لممارسه هذة االنشطه وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترن باى 

ا التى تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التى لدتعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او الخارج وجه من االوجوة مع الشركات وؼٌره

  كماٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفذٌه ،  سبك لٌدها برلم 

 صؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , و21111115وفً تارٌخ  253213

مكتب المهندس / عدلً ابادٌر ٌوسؾ وشركاه ، ذات مسئولٌة محدودة  تعدٌل النشاط الى اعمال الوكاله التجارٌه مع مراعاة  -  131

ها احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه بشرط استصدار التراخٌص االزمه لممارسه هذة االنشطه وٌجوز للشركه ان تكون ل

مصلحة او تشترن باى وجه من االوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التى لدتعاونها على تحمٌك 

ؼرضها فى مصر او الخارج كماٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21111115وفً تارٌخ  253213ا برلم   التنفذٌه ،  سبك لٌده

 Engineeringشركه انجٌنٌرٌنج تكنولوجى اند سٌرفسٌس اى تى اس اس )مكتب المهندس عدلى ابادٌر ٌوسؾ وشركاه(  -  131

technology sales * services- ETSS نشاط الى اعمال الوكاله التجارٌه مع مراعاة احكام ، ذات مسئولٌة محدودة  تعدٌل ال

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه بشرط استصدار التراخٌص االزمه لممارسه هذة االنشطه وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحة 

نها على تحمٌك ؼرضها فى او تشترن باى وجه من االوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التى لدتعاو



 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

مصر او الخارج كماٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفذٌه ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21111115وفً تارٌخ  253213سبك لٌدها برلم   

نٌرٌنج تكنولوجى سٌلز اند سٌرفسٌس اى تى اس اس )مكتب المهندس عدلى ابادٌر ٌوسؾ وشركاه( شركه انجٌ -  132

Engineering technology sales * services- ETSS  ذات مسئولٌة محدودة  تعدٌل النشاط الى اعمال الوكاله التجارٌه مع ،

التراخٌص االزمه لممارسه هذة االنشطه وٌجوز للشركه ان  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه بشرط استصدار

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من االوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التى لدتعاونها على 

ا بها وذلن طبما الحكام المانون تحمٌك ؼرضها فى مصر او الخارج كماٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمه

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21111115وفً تارٌخ  253213والئحته التنفذٌه ،  سبك لٌدها برلم   

واللوائح شركة مكتب المهندس ، ذات مسئولٌة محدودة  تعدٌل النشاط الى اعمال الوكاله التجارٌه مع مراعاة احكام الموانٌن  -  133

والمرارات السارٌه بشرط استصدار التراخٌص االزمه لممارسه هذة االنشطه وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترن باى 

وجه من االوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التى لدتعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او الخارج 

فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفذٌه ،  سبك لٌدها برلم    كماٌجوز لها ان تندمج

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21111115وفً تارٌخ  253213

وتاجٌر وتورٌد العماله المختلفه الى كافه الجهات باسم سمٌر لبٌب تكال وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تمدٌم وتوفٌر  -  134

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  141541والشركات بداخل جمهورٌه مصر العربٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ماله المختلفه الى كافه الجهات شركه زٌن الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تمدٌم وتوفٌر وتاجٌر وتورٌد الع -  135

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  141541والشركات بداخل جمهورٌه مصر العربٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

كافه الجهات  شركة زٌن الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تمدٌم وتوفٌر وتاجٌر وتورٌد العماله المختلفه الى -  136

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  141541والشركات بداخل جمهورٌه مصر العربٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ن زٌن الدٌن وشركاة ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تمدٌم وتوفٌر وتاجٌر وتورٌد العماله المختلفه الى كافه الجهات  -  132

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  141541ت بداخل جمهورٌه مصر العربٌه ،  سبك لٌدها برلم   والشركا

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

كوتكورن لمماوالت البٌر فرٌد وسعد صادق وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات ) دون مجاالت  -  135

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  222455مة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   الدعاٌة واالعالن ( ومماوالت عا

 التأشٌر:  شركة تضامن

كوتكورد للمماوالت والتورٌدات سعد صادق وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات ) دون مجاالت  -  131

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  222455لٌدها برلم    الدعاٌة واالعالن ( ومماوالت عامة والتصدٌر ،  سبك

 التأشٌر:  شركة تضامن

د . عبد هللا محمود عبد المنعم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد واالستشارات الزراعٌه ودراسة الجدوى  -  141

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  215311  واالستشارات المعملٌه والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

اسامه دمحم محمود عبد الرازق وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الؽرض لٌصبح / تمٌٌم الشركات واالصول وتمٌٌم اداء  -  141

والمالٌه واعاده الهٌكله وتورٌد العماله  الشركات والمؤسسات والمشروعات ووضع وتطبٌك الحلول المتكامله االدارٌه والفنٌه

عمل المراجعات الفنٌه واالدارٌه بؽرض تمٌٌم ومنح  -والكوادر الفنٌه المتخصصه للمطاعات المختلفه داخل جمهورٌه مصر العربٌه 

ل المٌاسات الالزمه الشهادات وعمل التفتٌش والفحص الفنى على الخدمات والمنتجات واجازتها ومرالبه جوده االداء والمنتجات وعم

تم تعدٌل 21111111وفً تارٌخ  351226للتطوٌر والتحسٌن واداره المشروعات والعمود واالشراؾ علٌها ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة



 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

طرٌك الدش ) فٌما نجالء فتحى السٌد وشرٌكها ، شركة تضامن  اضافه نشاط / عرض مصنفات فنٌه سمعٌه وبصرٌه عن  -  142

وفً  414366( ،  سبك لٌدها برلم    2111/ 111عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111111تارٌخ 

وفً تارٌخ  316551راد ،  سبك لٌدها برلم   د.سعٌد عبد الفتاح ابراهٌم و شرٌكة ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌ -  143

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111111

دمحم عونى السوٌدى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط اداره الكافتٌرٌات والمطاعم والمنشات السٌاحٌه واستٌراد  -  144

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  255611ٌدها برلم   المشروبات والسلع الؽذائٌه والوكاله التجارٌه ،  سبك ل

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم عونى السوٌدى و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط اداره الكافتٌرٌات والمطاعم والمنشات السٌاحٌه واستٌراد  -  145

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  255611  المشروبات والسلع الؽذائٌه والوكاله التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم عونى السوٌدى وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط اداره الكافتٌرٌات والمطاعم والمنشات السٌاحٌه واستٌراد  -  146

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111فً تارٌخ و 255611المشروبات والسلع الؽذائٌه والوكاله التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركه السوٌدى للكابالت واالدوات الكهربائٌه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط اداره الكافتٌرٌات والمطاعم والمنشات السٌاحٌه  -  142

تم تعدٌل النشاط , 21111111وفً تارٌخ  255611واستٌراد المشروبات والسلع الؽذائٌه والوكاله التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

هانم فضل احمد وشرٌكها ، شركة تضامن  تمدٌم الخدمات الفندلٌه والبوفٌهات الحكومٌه والمستشفٌات والنوادى والامه  -  145

( ،  سبك لٌدها برلم    2111/  664 حفالت ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111121وفً تارٌخ  323221

 325232عبد الرحمن علً عزام وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة الساعات ،  سبك لٌدها برلم    -  141

 ٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش21111121وفً تارٌخ 

مصطفى سٌد دمحم عامر وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط ادوات الدعاٌه وتنظٌم المؤتمرات والامة المعارض ،  سبك  -  151

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  411153لٌدها برلم   

بٌع المالبس الجاهزة الرجالى ،  سبك -ٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لتصبح ناجً عبدالرحمن عبده وشركاه ، توصٌة بس -  151

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  315363لٌدها برلم   

ٌدها بٌع المالبس الجاهزة الرجالى ،  سبك ل-هاله علً احمد دمحم وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لتصبح  -  152

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  315363برلم   

بٌع المالبس الجاهزة الرجالى ،  سبك -ناجً عبدالرحمن عبده وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لتصبح  -  153

 شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:21111121وفً تارٌخ  315363لٌدها برلم   

بٌع المالبس الجاهزة الرجالى ،  سبك لٌدها -هاله علً احمد دمحم وشرٌكتها ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لتصبح  -  154

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111121وفً تارٌخ  315363برلم   

حذؾ نشاط / االستٌراد لٌصبح النشاط /الامه وتشؽٌل مصنع  رشا فاروق سعٌد شرؾ الدٌن وشركاها ، توصٌة بسٌطة  -  155

النتاج االسفنج الصناعى والمراتب والشاسٌهات المنزلٌه ولوازمها والتورٌدات العمومٌه من هذه المنتجات للجهات ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  311232برلم   

ٌد سالم ابراهٌم دمحم فرج وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌد االالت والمعدات واجهزة االنذار ول -  156

والحرٌك واجهزة التكٌٌؾ والمماوالت العامه والمتخصصه واعمال المماوالت الكهرومٌكانٌكٌة ومماوالت الكهرباء االشراؾ 



 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

وفً تارٌخ  415111سٌه اعمال التشطٌب والدٌكور ،  سبك لٌدها برلم   علىالتنفٌذ واداره الشروعات والتصمٌمات الهند

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121

خالد حسن واسامه ابو زٌد وشركائهم ، شركة تضامن  اضافه نشاط تجاره وتوزٌع االدوات الكتابٌه والمكتبٌه والؽاء نشاط  -  152

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111121وفً تارٌخ  225211لم   التسوٌك ،  سبك لٌدها بر

خالد حسن واسامه ابو وزٌد ، شركة تضامن  اضافه نشاط تجاره وتوزٌع االدوات الكتابٌه والمكتبٌه والؽاء نشاط التسوٌك ،   -  155

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111121وفً تارٌخ  225211سبك لٌدها برلم   

جاره وتوزٌع االدوات الكتابٌه والمكتبٌه والؽاء نشاط التسوٌك ،  سبك خالد حسن  وشركائه ، شركة تضامن  اضافه نشاط ت -  151

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111121وفً تارٌخ  225211لٌدها برلم   

ؽاء نشاط خالد حسن واسامه ابو زٌد وشركائهم ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تجاره وتوزٌع االدوات الكتابٌه والمكتبٌه وال -  161

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  225211التسوٌك ،  سبك لٌدها برلم   

خالد حسن واسامه ابو وزٌد ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تجاره وتوزٌع االدوات الكتابٌه والمكتبٌه والؽاء نشاط التسوٌك  -  161

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121ارٌخ وفً ت 225211،  سبك لٌدها برلم   

خالد حسن  وشركائه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تجاره وتوزٌع االدوات الكتابٌه والمكتبٌه والؽاء نشاط التسوٌك ،  سبك  -  162

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  225211لٌدها برلم   

طارق عبد العزٌز  وشركاه مٌدٌكاستار لالجهزه العلمٌه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والوكالت التجارٌه ،  سبك  -  163

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  251123لٌدها برلم   

اء نشاط االستٌراد والوكالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   سعٌد عبد العزٌز سنوسى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽ -  164

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  251123

شركه سعٌدعبد العزٌز سنوسى وشركاه مٌدكا ستار لالجهزة العلمٌة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والوكالت  -  165

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  251123ها برلم   التجارٌه ،  سبك لٌد

فاتن حسنٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االمن والحراسة واالستٌراد لٌصبح النشاط / المماوالت العمومٌة وانشاء  -  166

ت ولطع الؽٌار والمستلزمات الطبٌة والصناعٌة ،  سبك لٌدها برلم   الطرق والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة والتورٌدات الخاصة بالمعادا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  362115

اٌهاب حسنٌن وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االمن والحراسة واالستٌراد لٌصبح النشاط / المماوالت العمومٌة  -  162

والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة والتورٌدات الخاصة بالمعادات ولطع الؽٌار والمستلزمات الطبٌة والصناعٌة ،  سبك  وانشاء الطرق

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  362115لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  255423ك لٌدها برلم   سعد ٌوسؾ كامل وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط الكافٌهات ،  سب -  165

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111124

وفً تارٌخ  255423سعد ٌوسؾ كامل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط الكافٌهات ،  سبك لٌدها برلم    -  161

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111124

وفً  255423فٌل اجنـسى ) جٌم للسٌاحة ( ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط الكافٌهات ،  سبك لٌدها برلم   شركه جٌم ترا -  121

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111124تارٌخ 

واالعالن الٌوجد ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة الخرده و التورٌدات العمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة  -  121

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111124وفً تارٌخ  355131والكمبٌوتر ( ،  سبك لٌدها برلم   

شركه صابر حسٌن جوده وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة الخرده و التورٌدات العمومٌة ) دون  -  122

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111124وفً تارٌخ  355131،  سبك لٌدها برلم   مجاالت الدعاٌة واالعالن والكمبٌوتر ( 

 شركة تضامن



 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

حسٌن صابر وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة الخرده و التورٌدات العمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة  -  123

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111124ارٌخ وفً ت 355131واالعالن والكمبٌوتر ( ،  سبك لٌدها برلم   

شركه الزهٌرى للمماوالت وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الؽرض باستبعاد نشاط / السٌاحه لٌصبح النشاط / المماوالت  -  124

ن والمرارات المنظمه لذلن ) فٌما عدا المتكامله واالستثمار العمارى وخدمات البترول والنمل واالستٌراد والتصدٌر فى حدود الموانٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  315611( ،  سبك لٌدها برلم    11والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ح النشاط / المماوالت شركه الزهٌرى للمماوالت وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الؽرض باستبعاد نشاط / السٌاحه لٌصب -  125

المتكامله واالستثمار العمارى وخدمات البترول والنمل واالستٌراد والتصدٌر فى حدود الموانٌن والمرارات المنظمه لذلن ) فٌما عدا 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  315611( ،  سبك لٌدها برلم    11والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

 :  توصٌة بسٌطةالتأشٌر

وفً  361331شركه وفاء احمد محمود وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  126

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111124تارٌخ 

وفً تارٌخ  361331تصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   مجدى الخوانكى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد وال -  122

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111124

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه على ان  -طارق السٌد حسنٌن العرٌض وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط  -  125

تم تعدٌل النشاط , 21111125وفً تارٌخ  351511سبك لٌدها برلم     تمتصر النشاط على المماوالت العمومٌه بكافه انواعها ،

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه على ان  -طارق السٌد حسنٌن العرٌض وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط  -  121

تم تعدٌل النشاط , 21111125وفً تارٌخ  351511لٌدها برلم   تمتصر النشاط على المماوالت العمومٌه بكافه انواعها ،  سبك 

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

عصام احمد دمحم منصور وشركاة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /االستثمار العمارى والتوكٌالت التجارٌه  -  151

وفً تارٌخ  322132وتر ( ،  سبك لٌدها برلم   والمماوالت والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن والكمبٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111125

محمود سٌؾ الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /االستثمار العمارى والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت  -  151

تم تعدٌل 21111125وفً تارٌخ  322132والكمبٌوتر ( ،  سبك لٌدها برلم    والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

انترناشٌونال مٌدٌكال جروب د/هانً عوض وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /االستثمار العمارى  -  152

 322132ه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت والتورٌدات العمومٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111125وفً تارٌخ 

دمحم بدٌر الموافى عصر ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /االستثمار العمارى والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت  -  153

تم تعدٌل 21111125وفً تارٌخ  322132العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ،  سبك لٌدها برلم   والتورٌدات 

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم بدٌر الموافى عصر وشرٌكاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /االستثمار العمارى والتوكٌالت التجارٌه  -  154

وفً تارٌخ  322132الت والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ،  سبك لٌدها برلم   والمماو

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111125

ارٌه عصام احمد دمحم منصور وشركاة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /االستثمار العمارى والتوكٌالت التج -  155

وفً تارٌخ  322132والمماوالت والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111125



 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

ت التجارٌه والمماوالت محمود سٌؾ الدٌن وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /االستثمار العمارى والتوكٌال -  156

تم تعدٌل 21111125وفً تارٌخ  322132والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

انترناشٌونال مٌدٌكال جروب د/هانً عوض وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /االستثمار العمارى والتوكٌالت  -  152

وفً تارٌخ  322132التجارٌه والمماوالت والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط 21111125

دمحم بدٌر الموافى عصر ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /االستثمار العمارى والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت  -  155

تم تعدٌل 21111125وفً تارٌخ  322132والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ،  سبك لٌدها برلم   

 نشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنال

دمحم بدٌر الموافى عصر وشرٌكاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /االستثمار العمارى والتوكٌالت التجارٌه  -  151

وفً تارٌخ  322132والمماوالت والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111125

دمحم احمد عبدالممصود وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد لٌصبح النشاط / بٌع وتجاره وتصنٌع المجوهرات  -  111

 شٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ21111125وفً تارٌخ  355114بكافه انواعها والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم احمد عبدالممصود وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد لٌصبح النشاط / بٌع وتجاره وتصنٌع المجوهرات  -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111125وفً تارٌخ  355114بكافه انواعها والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 احمد عبدالممصود وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد لٌصبح النشاط / بٌع وتجاره وتصنٌع المجوهرات دمحم -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111125وفً تارٌخ  355114بكافه انواعها والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد لٌصبح النشاط / بٌع وتجاره وتصنٌع المجوهرات دمحم احمد عبدالممصود وشرٌكتة ،  -  113

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111125وفً تارٌخ  355114بكافه انواعها والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

ٌراد لٌصبح النشاط / بٌع وتجاره وتصنٌع المجوهرات دمحم احمد عبدالممصود وشركاة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االست -  114

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111125وفً تارٌخ  355114بكافه انواعها والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

وتصنٌع المجوهرات  دمحم احمد عبدالممصود وشركاة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد لٌصبح النشاط / بٌع وتجاره -  115

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111125وفً تارٌخ  355114بكافه انواعها والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

مٌالد المنشاوى وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط االستشارات الهندسٌه الى النشاط الالصلى فٌماعدا خدمات االنترنت  -  116

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  345326على التراخٌص االزمه ،  سبك لٌدها برلم   بعد الحصول 

 شركة تضامن

مٌالد المنشاوى وشركاة ، شركة تضامن  اضافه نشاط االستشارات الهندسٌه الى النشاط الالصلى فٌماعدا خدمات االنترنت  -  112

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  345326سبك لٌدها برلم     بعد الحصول على التراخٌص االزمه ،

 شركة تضامن

مٌالد المنشاوى وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط االستشارات الهندسٌه الى النشاط الالصلى فٌماعدا خدمات االنترنت  -  115

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  345326بعد الحصول على التراخٌص االزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

مٌالد المنشاوي وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط االستشارات الهندسٌه الى النشاط الالصلى فٌماعدا خدمات االنترنت  -  111

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  345326بعد الحصول على التراخٌص االزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

الشركه العربٌه لمهمات المكاتب )ش م م ( ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة / تجاره وصناعه وصٌانه مهمات المكاتب  -  211

المكاتب والمطابع  واالجهزه واالالت الكاتبة  والحاسبه والتصوٌر والطباعه واجهزه  تسجٌل النمد والحاسبات االلٌه وكل ماتستلزمه



 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

والمٌام باعمال التورٌدات واالستٌراد والتصدٌر فى حدود ؼرض الشركه والوكاالت التجارٌه للمصانع والشركات االجنبٌة والوطنٌة 

والمٌام باعمال الطبع وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الهٌئات التى تزاول اعماال شبٌهه 

تم تعدٌل النشاط 21111125وفً تارٌخ  261134ها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر ،  سبك لٌدها برلم   باعمال

 , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

دمج الشركه العربٌه لمهمات المكاتب ) سمٌر انطون وشركاه ( فى الشركه العربٌه لمهمات المكاتب ش.م.م خاضع الحكام  -  211

، شركة مساهمة  ؼرض الشركة / تجاره وصناعه وصٌانه مهمات المكاتب واالجهزه واالالت الكاتبة   1151لسنه  151المانون 

والحاسبه والتصوٌر والطباعه واجهزه  تسجٌل النمد والحاسبات االلٌه وكل ماتستلزمه المكاتب والمطابع والمٌام باعمال التورٌدات 

شركه والوكاالت التجارٌه للمصانع والشركات االجنبٌة والوطنٌة والمٌام باعمال الطبع واالستٌراد والتصدٌر فى حدود ؼرض ال

وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الهٌئات التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111125ارٌخ وفً ت 261134تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

الشركه العربٌه لمهمات المكاتب )ش م م ( ، شركة مساهمة  او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  -  212

تم تعدٌل 21111125وفً تارٌخ  261134 تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم  

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

دمج الشركه العربٌه لمهمات المكاتب ) سمٌر انطون وشركاه ( فى الشركه العربٌه لمهمات المكاتب ش.م.م خاضع الحكام  -  213

الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن ، شركة مساهمة  او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى  1151لسنه  151المانون 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  261134طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

والمماوالت العمومٌه والتصدٌر االستثمار العمارى  -اسامه صادق وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح  -  214

تم 21111126وفً تارٌخ  413265( ،  سبك لٌدها برلم    11والمجموعه  6من المجموعه  36واالستٌراد) فٌما عدا الفمره 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وتوزٌع مستحضرات التجمٌل واالؼذٌه دمحم عبد اللطٌؾ مصطفى شبانه وشركائه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط / تجاره  -  215

وفً  422116الخاصه والمكمالت الؽذائٌه واؼذٌه الرٌاضٌٌن واالعشاب وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111126تارٌخ 

لٌصبح / شحن وتخلٌص جمركى ونمل برى وتصدٌر ،  سبك عمر فتحى عباس وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط  -  216

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111126وفً تارٌخ  425121لٌدها برلم   

مصطفى مسعد محمود وشركاءه ، شركة تضامن  اضافه للنشاط / فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص  -  212

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111126وفً تارٌخ  424315( ،  سبك لٌدها برلم    2111/  525الالزمه ) موافمه امنٌه 

 شركة تضامن

دمحم هانى وداد وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه للنشاط / فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه )  -  215

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21111126وفً تارٌخ  424315  ( ،  سبك لٌدها برلم  2111/  525موافمه امنٌه 

 تضامن

تكوٌن وادارة محافظ  -1دٌسكفرى لتكوٌن وادارة محافظ االوراق المالٌة ، شركة مساهمة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح /  -  211

التى تصدر اورالا مالٌة او فى زٌادة رؤوس االشتران فى تأسٌس الشركات  -3-ادارة صنادٌك االستثمار  -2-االوراق المالٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21111126وفً تارٌخ  352221اموالها ،  سبك لٌدها برلم   

تكوٌن وادارة  -1، شركة مساهمة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح /  ZALDI INVESTMENTSزالدى لالستثمارات    -  211

االشتران فى تأسٌس الشركات التى تصدر اورالا مالٌة او فى زٌادة  -3-ادارة صنادٌك االستثمار  -2-لٌة محافظ االوراق الما

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21111126وفً تارٌخ  352221رؤوس اموالها ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  413131اوالت العامه ،  سبك لٌدها برلم   احمد الجندى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / المم -  211

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111126



 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

وفً تارٌخ  352341عاطؾ فرج وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  212

 سٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة ب21111122

دٌكورٌه شرٌؾ عبد اللطٌؾ الممدم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح تجارة الموبٌلٌا والتوكٌالت  -  213

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  256515التجارٌه والؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

عبد اللطٌؾ الممدم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح تجارة الموبٌلٌا والتوكٌالت التجارٌه والؽاء احمد  -  214

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21111122وفً تارٌخ  256515نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح تجارة الموبٌلٌا والتوكٌالت  دٌكورٌه شرٌؾ عبد اللطٌؾ الممدم -  215

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  256515التجارٌه والؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

احمد عبد اللطٌؾ الممدم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح تجارة الموبٌلٌا والتوكٌالت التجارٌه والؽاء  -  216

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21111122وفً تارٌخ  256515نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

ركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه بهجت ٌوسؾ اسكاروس وش -  212

وفً تارٌخ  262653وتصنٌع لمبات االضاءه والكشافات واالدوات واللوحات الكهربائٌه وكافه مستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111122

ٌوسؾ اسكاروس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه بهجت  -  215

وفً تارٌخ  262653وتصنٌع لمبات االضاءه والكشافات واالدوات واللوحات الكهربائٌه وكافه مستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم   

 سٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة ب21111122

وفً تارٌخ  416236بٌشوى ٌوحنا جرجس وشرٌكه ، شركة تضامن  اداره وتشؽٌل المطاعم ،  سبك لٌدها برلم    -  211

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111122

تارٌخ وفً  416236بٌشوى ٌوحنا جرجس وشركاه ، شركة تضامن  اداره وتشؽٌل المطاعم ،  سبك لٌدها برلم    -  221

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111122

للتكنولوجٌا التصنٌع والتوكٌالت التجارٌه }جٌركوم {دمحم ماهر حامد و شركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء -الشركه االلمانٌه  -  221

تم تعدٌل النشاط , 21111122رٌخ وفً تا 325661نشاط / االستٌراد وتجارة منتجات االدخنة بانواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

االلمانٌه لتكنولوجٌا التصنٌع و التوكٌالت التجارٌه جٌركوم  نبٌله دمحم حنفً و شركاها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط /  -  222

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  325661االستٌراد وتجارة منتجات االدخنة بانواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

الشركه االلمانٌه لتكنولوجٌا التصنٌع جٌركوم نبٌله دمحم حنفً وشركاها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد وتجارة  -  223

ؾ التأشٌر:  توصٌة تم تعدٌل النشاط , وص21111122وفً تارٌخ  325661منتجات االدخنة بانواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

الشركة االلمانٌة للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) جٌركوم ( نبٌلة دمحم حنفى وشر كاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط /  -  224

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  325661االستٌراد وتجارة منتجات االدخنة بانواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة التأشٌر: 

الدعاٌه الطبٌه لالزمه لتروٌج مستحضرات -د/ احمد حسٌن الشابورى وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد  -  225

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21111122وفً تارٌخ  314311الشركه من النشاط االصلى ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن



 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

الدعاٌه الطبٌه لالزمه لتروٌج مستحضرات -شابورى وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد د/احمد حسٌن ال -  226

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21111122وفً تارٌخ  314311الشركه من النشاط االصلى ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

الدعاٌه الطبٌه لالزمه لتروٌج مستحضرات -شاط االستٌراد د/احمد حسٌن الشابورى وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء ن -  222

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21111122وفً تارٌخ  314311الشركه من النشاط االصلى ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

سبك لٌدها برلم   بٌشوى ٌوحنا جرجس و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / ادارة وتشؽٌل المطاعم ،   -  225

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111122وفً تارٌخ  416236

، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / ادارة وتشؽٌل المطاعم ،  سبك  bazooka and chocolateبازوكا اند شوكلٌت  -  221

 لتأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ ا21111122وفً تارٌخ  416236لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  414521سامح لبٌب و شركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / تورٌد االجهزه الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  231

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111125

وفً تارٌخ  414521،  سبك لٌدها برلم    سامح لبٌب و شركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / تورٌد االجهزه الطبٌه -  231

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111125

تسجٌل وبٌع المستحضرات الطبٌه والمكمالت الؽذائٌه  -سامر دمحم عبدة وشركاة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح  -  232

ات ومستحضرات التجمٌل وتصنٌعهم لدى الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر واالؼذٌه واالجهزة والمستلزمات الطبٌه والمطهرات والمنظف

تم تعدٌل النشاط , 21111125وفً تارٌخ  411165( ،  سبك لٌدها برلم   11والمجموعه  6من المجموعه  36)فٌما عدا الفمره 

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تسجٌل وبٌع المستحضرات الطبٌه والمكمالت  -لٌصبح  سامر الرفاعى واسامه الخطٌب ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط -  233

الؽذائٌه واالؼذٌه واالجهزة والمستلزمات الطبٌه والمطهرات والمنظفات ومستحضرات التجمٌل وتصنٌعهم لدى الؽٌر واالستٌراد 

تم تعدٌل 21111125وفً تارٌخ  411165( ،  سبك لٌدها برلم   11والمجموعه  6من المجموعه  36والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  311125عبد الحكٌم احمد حامد على وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  311125عبد الحكٌم احمد حامد على وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  311125عبد الحكٌم احمد حامد على وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: خاص الشركة , وصؾ

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  311125عبد الحكٌم احمد حامد على وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع21111112وفً تارٌخ  311125عبد الحكٌم احمد حامد على وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة 21111121وفً تارٌخ  421555همت مصطفى كمال وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 , وصؾ التأشٌر: خاص

كة تم تعدٌل نوع الشر21111121وفً تارٌخ  421555همت مصطفى كمال وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 , وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  412151شركة عمرو الجهٌنى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  412151محمود امٌن محمود وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  341455ناجى عٌاد وناجى نصٌؾ وشركاهم ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21111113وفً تارٌخ  341455صفوت صبحى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21111113وفً تارٌخ  315162حسن دمحم فارس وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 21111113وفً تارٌخ  315162لدمحمٌه / عبد العظٌم دمحم فخر الدٌن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   الشركه ا -  6

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة 21111116وفً تارٌخ  355422ماجى وشرٌكٌها ، سبك لٌدها برلم    -  2

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة 21111116وفً تارٌخ  355422ماجى وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  5

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  311125فؤاد عمران عمران على وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21111112وفً تارٌخ  311125هدى فؤاد عمران عمران على ، سبك لٌدها برلم   هاله و -  11

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21111112وفً تارٌخ  311125هاله فؤاد عمران عمران على وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  11

 طةوصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌ

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  311125فؤاد عمران عمران على وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  12

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21111112وفً تارٌخ  311125عبد الحكٌم احمد حامد على وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  13

 توصٌة بسٌطة وصؾ التأشٌر:



 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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة 21111112وفً تارٌخ  352124وائل بدر وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  14

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  352124وائل بهجت عبدالؽفار وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  15

 امنالتأشٌر: شركة تض

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21111113وفً تارٌخ  352124سامح ابراهٌم عبدالرازق  وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  352124نادٌة ابو المجد عثمان وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  12

 ر: شركة تضامنالتأشٌ

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  352124فاٌز عبد السالم شكري وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  15

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  352124نادٌة ابوالمجد عثمان وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  11

 لتأشٌر: شركة تضامنا

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21111113وفً تارٌخ  352124سامح ابراهٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  21

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21111113وفً تارٌخ  352124دمحم ابراهٌم وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  21

 ة تضامنشرك

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  352124دمحم ابراهٌم عبدالرازق و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  22

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  352124دمحم ابراهٌم عبدالرازق و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  23

 تأشٌر: شركة تضامنال

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  321562محمود ٌوسؾ كمال وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  24

 التأشٌر: شركة تضامن

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر:21111114وفً تارٌخ  321562نجالء حسن دمحم وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  25

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  321562نجالء حسن دمحم حسن وشرٌكتها ، سبك لٌدها برلم    -  26

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21111111وفً تارٌخ  412132شادى فتحى المحمودى منصور وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  126151مدبولً مهران دمحم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  25

 بسٌطةالتأشٌر: توصٌة 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21111121وفً تارٌخ  126151شركه مدبولً مهران واوالده للتجاره ، سبك لٌدها برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21111121وفً تارٌخ  126151شركه مدبولً للفواكه والخضروات ، سبك لٌدها برلم    -  31

 لتأشٌر: توصٌة بسٌطةوصؾ ا

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  355114دمحم احمد عبدالممصود وشرٌكتة ، سبك لٌدها برلم    -  31

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة



 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

, وصؾ تم تعدٌل الكٌان المانونى  21111121وفً تارٌخ  355114دمحم احمد عبدالممصود وشركاة ، سبك لٌدها برلم    -  32

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  355114دمحم احمد عبدالممصود وشركاة ، سبك لٌدها برلم    -  33

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

كٌان المانونى  تم تعدٌل ال21111121وفً تارٌخ  254331عبد الرحمن عطٌفى ودمحم نجٌب وشرٌكهما ، سبك لٌدها برلم    -  34

 , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  254331المهندس / دمحم نجٌب وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  35

 التأشٌر: شركة تضامن

الكٌان المانونى  , وصؾ تم تعدٌل 21111121وفً تارٌخ  254331المهندس / دمحم نجٌب وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  36

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21111125وفً تارٌخ  326252دمحم محمود بدر وحسام ) عطور عالمٌه ( ، سبك لٌدها برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21111125وفً تارٌخ  326252حسام الدٌن دمحم محمود بدر وشرٌكه عطور عالمٌه ، سبك لٌدها برلم    -  35

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21111126وفً تارٌخ  422515محسن فرٌد السٌد احمد البحٌرى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  165251م   ممدوح روحً محمود وشركاه ، سبك لٌدها برل -  41

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  165251شرٌؾ ممدوح روحى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  41

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21111126وفً تارٌخ  165251ا برلم   حسٌن السٌد حسٌن عبد المجٌد وشرٌكه ، سبك لٌده -  42

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

وفً تارٌخ  312542الشركه الوطنٌه لتجاره العدد ولوزام الورش عبدالرحمن دمحم احمد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  43

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة21111126

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  312542حسٌن عبد الرحمن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  44

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  312542مجدى عبد الرحمن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  45

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: صفوت صبحى  341455شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  1

 وشرٌكه



 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

الى: صفوت صبحى  341455لممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا  21111113،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكه

الى: شركة عمرو  412151توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  3

 الجهٌنى وشرٌكه

ى: شركة عمرو الجهٌنى ال 412151شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  4

 وشرٌكه

الى: عبداللطٌؾ موسى  115512توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  5

 عبداللطٌؾ الزؼل وشركاه

الى: عبداللطٌؾ موسى  115512شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  6

 عبداللطٌؾ الزؼل وشركاه

الى: مهندس / فرٌد شولى  314561شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكه

الى: الشركه الصحٌه  223155توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  5

 للتجاره ) كمٌل هنرى وشرٌكته (

الى: حسن دمحم فارس  315162شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  1

 وشرٌكه

الى: حسن دمحم فارس  315162توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  11

 وشرٌكه

الى: أدٌب سامى سرور  211446توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111114،  فى تارٌخ :   -  11

 كاهمو سلوى صبحى شاروبٌم وشر

الى: أدٌب سامى سرور  211446شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111114،  فى تارٌخ :   -  12

 و سلوى صبحى شاروبٌم وشركاهم

 الى: أدٌب سامى سرور 211446شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111114،  فى تارٌخ :   -  13

 و سلوى صبحى شاروبٌم وشركاهم

الى: شركه د / الرخاوى  353111توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111114،  فى تارٌخ :   -  14

 وشركاه

دى جمٌل الى: امٌر مج 312225توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111115،  فى تارٌخ :   -  15

 وشركاه

الى: امٌر مجدى جمٌل  312225توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111115،  فى تارٌخ :   -  16

 وشركاه

الى: امٌر مجدى جمٌل  312225شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111115،  فى تارٌخ :   -  12

 وشركاه

 الى: ماجى وشرٌكها 355422توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111116،  فى تارٌخ :   -  15

الى: نشأت دمحم  353663شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111116،  فى تارٌخ :   -  11

 عبدالعزٌز وشرٌكه



 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

 الى: ماجى وشرٌكها 355422شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111116،  فى تارٌخ :   -  21

الى: مجدى عطٌة  411511شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111116،  فى تارٌخ :   -  21

 محمود   الطحالو ى  وشركاه

الى: عمرو دمحم رفعت  316261بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة  21111112،  فى تارٌخ :   -  22

 وشرٌكه

الى: عبد الحكٌم احمد  311125توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  23

 حامد على وشركاه

الى: عبد الحكٌم احمد  311125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   توصٌة بسٌطة  21111112،  فى تارٌخ :   -  24

 حامد على وشركاه

الى: عبد الحكٌم احمد  311125شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  25

 حامد على وشركاه

الى: عبد الحكٌم احمد  311125ٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بس  21111112،  فى تارٌخ :   -  26

 حامد على وشركاه

الى: عبد الحكٌم احمد  311125شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  22

 حامد على وشركاه

الى: ناصر فهٌم احمد  215351تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة   21111112،  فى تارٌخ :   -  25

 وشركاه

الى: عاطؾ حسن احمد  415251شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  21

 وشركاه

الى: السٌد مختار  251643تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر ب  21111112،  فى تارٌخ :   -  31

 وشرٌكه

 الى: وائل بدر وشرٌكه 352124توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: وائل بدر وشرٌكه 352124رلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب  21111112،  فى تارٌخ :   -  32

الى: سوبر ماركت لصر  356514شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  33

 المحبه هانى صبحى لمعى ابراهٌم وشركائه

الى: هشام عبد الرحمن  331212لممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا  21111113،  فى تارٌخ :   -  34

 حامد عبد هللا وشرٌكته

الى: اوالد جمال محمود  366231توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  35

 محمود اسماعٌل

الى: حسن مصطفى  244511توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  36

 حسن الشرٌؾ وشركاه

الى: حسن مصطفى  244511شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  32

 حسن الشرٌؾ وشركاه

الى: دمحم ابراهٌم  352124شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  35

 وشرٌكٌه



 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

الى: دمحم ابراهٌم  352124شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  31

 وشرٌكٌه

الى: دمحم ابراهٌم  352124توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  41

 وشرٌكٌه

الى: دمحم ابراهٌم  352124توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  41

 وشرٌكٌه

الى: اسامه كمال حلمً  361246تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة   21111114،  فى تارٌخ :   -  42

 وشركاه

الى: وجٌه صبحى  234246شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111114،  فى تارٌخ :   -  43

 مٌخائٌل وشركاه

الى: سوبر ماركت لصر  356514عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بت  21111114،  فى تارٌخ :   -  44

 هانى صبحى لمعى ابراهٌم وشرٌكه-المحبه 

الى: شركة الصرح  221153توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111114،  فى تارٌخ :   -  45

 التجارٌة ) سلٌمان وشركاة (

الى: دمحم حجازى  425126توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  46

 وشركاه

الى: الشركة الشرلٌة  224155شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  42

 شٌخ ( شركة مساهمة مصرٌةللمنشأت السٌاحٌة وفنادق البارون ) فندق البارون شرم ال

الى: تامر ابراهٌم  326543توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  45

 محمود جوٌلى وشرٌكه

جرجس الى: فرٌد  361236شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  41

 وشركاه

الى: مرلص عزٌز سعد  362562شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  51

 جرجس وشركاه

الى: باسم سمٌر لبٌب  141541توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111115،  فى تارٌخ :   -  51

 ٌكهتكال وشر

الى: عادل صالح  315452شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111115،  فى تارٌخ :   -  52

 ومجدى صبحى وشرٌكتهما

الى: عادل صالح  315452شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111115،  فى تارٌخ :   -  53

 هماومجدى صبحى وشرٌكت

الى: دمحم عبد الفتاح فؤاد  415651شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111115،  فى تارٌخ :   -  54

 وشرٌكه

الى: اٌمن نجاح عطٌه  415232شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111111،  فى تارٌخ :   -  55

 وشرٌكته

الى: سٌد سمٌر دمحم حسن  316131شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111111،  فى تارٌخ :   -  56

 وشرٌكه



 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

الى: جون مٌشٌل فهمى  425562شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  52

 رٌاض وشركاه

الى: اٌهاب ابراهٌم  222255شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121خ : ،  فى تارٌ  -  55

 فهمى وشرٌكه

الى: اٌهاب ابراهٌم  222255توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  51

 فهمى وشرٌكه

الى: اٌهاب ابراهٌم  222255توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  61

 فهمى وشرٌكه

الى: اسامه كمال حلمً  361246توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  61

 وشرٌكه

الى: دمحم احمد  355114ضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة ت  21111121،  فى تارٌخ :   -  62

 عبدالممصود وشركاة

الى: دمحم احمد  355114شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  63

 عبدالممصود وشركاة

الى: دمحم احمد  355114توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  64

 عبدالممصود وشركاة

الى: دمحم احمد  355114توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  65

 عبدالممصود وشركاة

الى: حسٌن صابر  355131شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111124،  فى تارٌخ :   -  66

 وشرٌكه

الى: ٌسرى حبٌب وعمر  12416شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111125،  فى تارٌخ :   -  62

 شرٌؾ حبٌب

الى: حسٌن السٌد حسٌن  165251توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111126،  فى تارٌخ :   -  65

 عبد المجٌد وشرٌكه

الى: حسٌن السٌد حسٌن  165251شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111126،  فى تارٌخ :   -  61

 عبد المجٌد وشرٌكه

الى: اٌمن عبد الصمد  426551شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111126:  ،  فى تارٌخ  -  21

 عبد ربه وشرٌكته

الى: دمحم هانى وداد  424315شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111126،  فى تارٌخ :   -  21

 وشرٌكه

الى: نجالء فاروق  322213توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111126،  فى تارٌخ :   -  22

 جندى ؼبرس وشركائها

الى: مجدى عبد الرحمن  312542توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111126،  فى تارٌخ :   -  23

 وشرٌكه

الى: مجدى عبد الرحمن  312542صٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تو  21111126،  فى تارٌخ :   -  24

 وشرٌكه



 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

الى: مجدى عبد الرحمن  312542شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111126،  فى تارٌخ :   -  25

 وشرٌكه

الى: مجدى عبد الرحمن  312542تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم ال  21111126،  فى تارٌخ :   -  26

 وشرٌكه

الى: مجدى عبد الرحمن  312542توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111126،  فى تارٌخ :   -  22

 وشرٌكه

الى: مستشفى الدكتور  251655سم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل ا  21111122،  فى تارٌخ :   -  25

 عبد المادر فهمى ) دكتور احمد عبد المادر فهمى وشرٌكته (

الى: مستشفى الدكتور  251655شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111122،  فى تارٌخ :   -  21

 فهمى وشرٌكته ( عبد المادر فهمى ) دكتور احمد عبد المادر

الى: نورهان ابو الحسن  365416شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111122،  فى تارٌخ :   -  51

 رمضان صدٌك وشرٌكتها

 الى: عاطؾ ٌوسؾ 315351شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111122،  فى تارٌخ :   -  51

 السٌد وشرٌكته

الى: عاطؾ ٌوسؾ  315351توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111122،  فى تارٌخ :   -  52

 السٌد وشرٌكته

الى: احمد عبد الخالك  415121توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111122،  فى تارٌخ :   -  53

 لجلٌل وشرٌكهعبد ا

الى: حسن مصطفً  244511شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111122،  فى تارٌخ :   -  54

 حسن الشرٌؾ وشركاه

الى: حسن مصطفً  244511توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111122،  فى تارٌخ :   -  55

 وشركاه حسن الشرٌؾ

الى: الشركة االلمانٌة  325661توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111122،  فى تارٌخ :   -  56

 للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) جٌركوم ( نبٌلة دمحم حنفى وشر كاه

الى: الشركه الرضوانٌه  315535كة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر  21111125،  فى تارٌخ :   -  52

 للتجاره والتنمٌه ) اسامه رضوان وشرٌكته (

الى: عصام مصطفى  211113توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111125،  فى تارٌخ :   -  55

 بدوى وشركاؤه

 الى: احمد حسن وشركاه 424545لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم ا  21111125،  فى تارٌخ :   -  51

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

احمد عمرو بحاث محمود الجهٌنى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكلة للسٌد / عمرو  -  1

بحاث محمود الجهٌنى بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها وله حك التعامل 

 412151برلم       21111113برام العمود مع البنون وكافة الجهات منفردا ، تارٌخ : مع البنون واستالم الشٌكات وتحصٌلها وا

احمد عمرو بحاث محمود الجهٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكلة للسٌد / عمرو  -  2

ركة وضمن اؼراضها وبعنوانها وله حك التعامل بحاث محمود الجهٌنى بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الش

 412151برلم       21111113مع البنون واستالم الشٌكات وتحصٌلها وابرام العمود مع البنون وكافة الجهات منفردا ، تارٌخ : 

ٌد / عمرو احمد عمرو بحاث محمود الجهٌنى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكلة للس -  3

بحاث محمود الجهٌنى بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها وله حك التعامل 

 412151برلم       21111113مع البنون واستالم الشٌكات وتحصٌلها وابرام العمود مع البنون وكافة الجهات منفردا ، تارٌخ : 

حمود الجهٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكلة للسٌد / عمرو احمد عمرو بحاث م -  4

بحاث محمود الجهٌنى بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها وله حك التعامل 

 412151برلم       21111113ن وكافة الجهات منفردا ، تارٌخ : مع البنون واستالم الشٌكات وتحصٌلها وابرام العمود مع البنو

عمرو بحاث محمود الجهٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكلة للسٌد / عمرو بحاث  -  5

ها وله حك التعامل مع محمود الجهٌنى بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوان

 412151برلم       21111113البنون واستالم الشٌكات وتحصٌلها وابرام العمود مع البنون وكافة الجهات منفردا ، تارٌخ : 

عمرو بحاث محمود الجهٌنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكلة للسٌد / عمرو بحاث  -  6

نى بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها وله حك التعامل مع محمود الجهٌ

 412151برلم       21111113البنون واستالم الشٌكات وتحصٌلها وابرام العمود مع البنون وكافة الجهات منفردا ، تارٌخ : 

و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكلة للسٌد / عمرو بحاث عمرو بحاث محمود الجهٌنى  شركة تضامن  مدٌر  -  2

محمود الجهٌنى بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها وله حك التعامل مع 

 412151برلم       21111113: البنون واستالم الشٌكات وتحصٌلها وابرام العمود مع البنون وكافة الجهات منفردا ، تارٌخ 

عمرو بحاث محمود الجهٌنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكلة للسٌد / عمرو بحاث  -  5

محمود الجهٌنى بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها وله حك التعامل مع 

 412151برلم       21111113استالم الشٌكات وتحصٌلها وابرام العمود مع البنون وكافة الجهات منفردا ، تارٌخ : البنون و

احمد ٌحٌى سعٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / اداره الشركه وحك التولٌع  -  1

رؾ الشٌكات والتولٌع علٌها والسحب من البنون للطرؾ االول السٌد/ احمد ٌحٌى سعٌد دمحم ) عنها وتمثٌلها امام كافة الجهات فى ص

الشرٌن المتضامن ( منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك اؼراض الشركة على ان تكون االعمال التى  تصدر منه بعنوان الشركه 

تعٌٌن مدٌر مسئول عن الشركة وكذلن له حك توكٌل  وضمن اؼراضها وله حك فتح االعتمادات واصدار خطابات الضمان وكذلن

 311144برلم       21111113الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك التولٌع منفردا على عمود ، تارٌخ : 

احمد ٌحٌى سعٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / اداره الشركه وحك  -  11

عنها وتمثٌلها امام كافة الجهات فى صرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها والسحب من البنون للطرؾ االول السٌد/ احمد ٌحٌى  التولٌع

سعٌد دمحم ) الشرٌن المتضامن ( منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك اؼراض الشركة على ان تكون االعمال التى  تصدر منه بعنوان 

العتمادات واصدار خطابات الضمان وكذلن تعٌٌن مدٌر مسئول عن الشركة وكذلن له حك الشركه وضمن اؼراضها وله حك فتح ا

 311144برلم       21111113توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك التولٌع منفردا على عمود ، تارٌخ : 

ازل عن اصول وممتلكات الشركه امام احمد ٌحٌى سعٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الرهن او البٌع او التن -  11

كافه الجهات وااللتراض من البنون دون الرجوع الى بالى الشركاء وللسٌد / احمد ٌحٌى سعٌد دمحم وله الحك فى التولٌع على كافه 

فه الجهات عمود االلتراض واالرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فٌها ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر وامام كا

    21111113الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه وبذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون والؽٌر ، تارٌخ : 

 311144برلم   



 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

احمد ٌحٌى سعٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الرهن او البٌع او التنازل عن اصول وممتلكات الشركه امام  -  12

فه الجهات وااللتراض من البنون دون الرجوع الى بالى الشركاء وللسٌد / احمد ٌحٌى سعٌد دمحم وله الحك فى التولٌع على كافه كا

عمود االلتراض واالرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فٌها ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر وامام كافه الجهات 

    21111113خاصه وبذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون والؽٌر ، تارٌخ : الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ال

 311144برلم   

برلم       21111113ناجى عٌاد اسطفانوس  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  13

341455 

برلم       21111113ة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : ناجى عٌاد اسطفانوس  توصٌة بسٌط -  14

341455 

برلم       21111113ناجى عٌاد اسطفانوس  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  15

341455 

برلم       21111113واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  ناجى عٌاد اسطفانوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن -  16

341455 

برلم       21111113ناجى نصٌؾ سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  12

341455 

برلم       21111113ناجى نصٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  15

341455 

برلم       21111113ناجى نصٌؾ سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  11

341455 

برلم       21111113ناجى نصٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  21

341455 

    21111113صفوت صبحى سعٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  21

 341455برلم   

    21111113صفوت صبحى سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  22

 341455برلم   

    21111113شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :   صفوت صبحى سعٌد -  23

 341455برلم   

    21111113صفوت صبحى سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  24

 341455برلم   

    21111113شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  ناجى عٌاد اسطفانوس  شركة تضامن  -  25

 341455برلم   

    21111113ناجى عٌاد اسطفانوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  26

 341455برلم   

    21111113فة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : ناجى عٌاد اسطفانوس  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل ص -  22

 341455برلم   

    21111113ناجى عٌاد اسطفانوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  25

 341455برلم   



 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

    21111113ناجى نصٌؾ سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  21

 341455برلم   

    21111113ناجى نصٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  31

 341455برلم   

    21111113ركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : ناجى نصٌؾ سلٌم  ش -  31

 341455برلم   

    21111113ناجى نصٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  32

 341455برلم   

تضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : صفوت صبحى سعٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن م -  33

 341455برلم       21111113

صفوت صبحى سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  34

 341455برلم       21111113

ل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : صفوت صبحى سعٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌ -  35

 341455برلم       21111113

صفوت صبحى سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  36

 341455برلم       21111113

شرٌن المضامن صفوت صبحى سعٌد منفردا دون ناجى عٌاد اسطفانوس  شركة تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع لل -  32

ؼٌره وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنزان الشركه وضمن اؼراضها بما فٌه 

برلم       21111113ذلن الرهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض باسم الشركه وكافة المعامالت البنكٌه ، تارٌخ : 

341455 

ناجى عٌاد اسطفانوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌن المضامن صفوت صبحى سعٌد منفردا دون  -  35

ؼٌره وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنزان الشركه وضمن اؼراضها بما فٌه 

برلم       21111113الشركه او الحصول على لروض باسم الشركه وكافة المعامالت البنكٌه ، تارٌخ :  ذلن الرهن او بٌع عمارات

341455 

ناجى عٌاد اسطفانوس  شركة تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌن المضامن صفوت صبحى سعٌد منفردا دون  -  31

ون االعمال التى تصدر منه بعنزان الشركه وضمن اؼراضها بما فٌه ؼٌره وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تك

برلم       21111113ذلن الرهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض باسم الشركه وكافة المعامالت البنكٌه ، تارٌخ : 

341455 

المضامن صفوت صبحى سعٌد منفردا دون ناجى عٌاد اسطفانوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌن  -  41

ؼٌره وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنزان الشركه وضمن اؼراضها بما فٌه 

   برلم    21111113ذلن الرهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض باسم الشركه وكافة المعامالت البنكٌه ، تارٌخ : 

341455 

ناجى نصٌؾ سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المضامن صفوت صبحى سعٌد منفردا دون  -  41

ؼٌره وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنزان الشركه وضمن اؼراضها بما فٌه 

برلم       21111113او الحصول على لروض باسم الشركه وكافة المعامالت البنكٌه ، تارٌخ : ذلن الرهن او بٌع عمارات الشركه 

341455 

ناجى نصٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المضامن صفوت صبحى سعٌد منفردا دون  -  42

ل التى تصدر منه بعنزان الشركه وضمن اؼراضها بما فٌه ؼٌره وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعما
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برلم       21111113ذلن الرهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض باسم الشركه وكافة المعامالت البنكٌه ، تارٌخ : 

341455 

صبحى سعٌد منفردا دون  ناجى نصٌؾ سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المضامن صفوت -  43

ؼٌره وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنزان الشركه وضمن اؼراضها بما فٌه 

برلم       21111113ذلن الرهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض باسم الشركه وكافة المعامالت البنكٌه ، تارٌخ : 

341455 

ناجى نصٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المضامن صفوت صبحى سعٌد منفردا دون  -  44

ؼٌره وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنزان الشركه وضمن اؼراضها بما فٌه 

برلم       21111113لى لروض باسم الشركه وكافة المعامالت البنكٌه ، تارٌخ : ذلن الرهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول ع

341455 

صفوت صبحى سعٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المضامن صفوت صبحى سعٌد  -  45

تصدر منه بعنزان الشركه وضمن  منفردا دون ؼٌره وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى

اؼراضها بما فٌه ذلن الرهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض باسم الشركه وكافة المعامالت البنكٌه ، تارٌخ : 

 341455برلم       21111113

ت صبحى سعٌد صفوت صبحى سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المضامن صفو -  46

منفردا دون ؼٌره وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنزان الشركه وضمن 

اؼراضها بما فٌه ذلن الرهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض باسم الشركه وكافة المعامالت البنكٌه ، تارٌخ : 

 341455برلم       21111113

صفوت صبحى سعٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المضامن صفوت صبحى سعٌد  -  42

منفردا دون ؼٌره وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنزان الشركه وضمن 

حصول على لروض باسم الشركه وكافة المعامالت البنكٌه ، تارٌخ : اؼراضها بما فٌه ذلن الرهن او بٌع عمارات الشركه او ال

 341455برلم       21111113

صفوت صبحى سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المضامن صفوت صبحى سعٌد  -  45

ال التى تصدر منه بعنزان الشركه وضمن منفردا دون ؼٌره وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعم

اؼراضها بما فٌه ذلن الرهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض باسم الشركه وكافة المعامالت البنكٌه ، تارٌخ : 

 341455برلم       21111113

برلم       21111113تارٌخ : فٌولٌت عزٌز حنٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول وخروج ورثتها ،  -  41

314561 

برلم       21111113فٌولٌت عزٌز حنٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت للوفاه ودخول وخروج ورثتها ، تارٌخ :  -  51

314561 

ر دمحم بدر ناصر دمحم عبد المحسن الخرافى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اوال / تفوٌض السٌد المهندس / بدر ناص -  51

ثانٌا  -عبدالمحسن الخرافى فى التولٌع منفردا على المروض والرهن والسلفٌات والتسهٌالت البنكٌة وترتٌبات السحب على المكشوؾ 

/ تعدٌل من لهم حك التولٌع على المعامالت البنكٌة فٌما عدا المروض والرهن والسلفٌات والتسهٌالت البنكٌة على ان ٌكون التولٌع 

الى من السادة المذكورٌن بالمجموعة )أ( من اى من السادة المذكورٌن من المجموعة )ب( على النحو التالى / مزدوج وذلن 

 313124برلم       21111113المهندس / ، تارٌخ :  -المجموعة )أ( االستاذ / حامد محمود عزالدٌن بركات 

االستاذ / ابراهٌم  -س ادارة  اسامة ابوالخٌر حسٌن بهجت بدر ناصر دمحم عبد المحسن الخرافى  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  52

االستاذ / مصطفى  -االستاذ / دمحم طلعت جبر سٌد  -عبدالفتاح دمحم ٌونس المجموعة )ب( الدكتور / مجدى دمحم فكرى زاهد الجبٌلى 

مود واالتفالٌات ) بخالؾ عمود المروض ثالثا / من لهم حك التولٌع على الع -االستاذ / احمد حسن عبدالونٌس  -اسماعٌل حنفى على 

والرهن والسلفٌات والتسهٌالت البنكٌة ( على ان ٌكون التولٌع مزدوج وذلن الى من السادة المذكورٌن بالمجموعة )أ( المحاسب / 

 313124برلم       21111113السٌد / مصطفى اسماعٌل حنفى على ، تارٌخ :  -دمحم طلعت جبر سٌد 
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 -االستاذ / احمد حسن عبدالونٌس حسٌن  - عبد المحسن الخرافى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بدر ناصر دمحم -  53

برلم       21111113المحاسب / ابراهٌم عبدالفتاح دمحم ٌونس ، تارٌخ :  -المجموعة )ب( االستاذ / عادل عبدالحمٌد ابو الرٌش 

313124 

من  مدٌر و شرٌن  اضافة الى بند االدارة والتولٌع للشركه والشركاء مجتمعٌن او احمد السٌد حسن المعاٌرجً  شركة تضا -  54

 141515برلم       21111113منفردٌن حك كفاله الؽٌر وكذلن الحك فى التعامل والتعالد مع شركات التاجٌر التموٌلى ، تارٌخ : 

ى بند االدارة والتولٌع للشركه والشركاء مجتمعٌن او احمد السٌد حسن المعاٌرجً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافة ال -  55

 141515برلم       21111113منفردٌن حك كفاله الؽٌر وكذلن الحك فى التعامل والتعالد مع شركات التاجٌر التموٌلى ، تارٌخ : 

شركه والشركاء مجتمعٌن او احمد السٌد حسن المعاٌرجً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافة الى بند االدارة والتولٌع لل -  56

 141515برلم       21111113منفردٌن حك كفاله الؽٌر وكذلن الحك فى التعامل والتعالد مع شركات التاجٌر التموٌلى ، تارٌخ : 

احمد السٌد حسن المعاٌرجً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافة الى بند االدارة والتولٌع للشركه والشركاء مجتمعٌن او  -  52

 141515برلم       21111113منفردٌن حك كفاله الؽٌر وكذلن الحك فى التعامل والتعالد مع شركات التاجٌر التموٌلى ، تارٌخ : 

احمد السٌد حسن المعاٌرجً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافة الى بند االدارة والتولٌع للشركه والشركاء مجتمعٌن او  -  55

 141515برلم       21111113منفردٌن حك كفاله الؽٌر وكذلن الحك فى التعامل والتعالد مع شركات التاجٌر التموٌلى ، تارٌخ : 

اٌرجً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافة الى بند االدارة والتولٌع للشركه والشركاء مجتمعٌن او احمد السٌد حسن المع -  51

 141515برلم       21111113منفردٌن حك كفاله الؽٌر وكذلن الحك فى التعامل والتعالد مع شركات التاجٌر التموٌلى ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2111/11/22دارة  مد خدمتة لمدة عام ثانى اعتبارا من مختار عطا خٌرى فرج  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ا -  61

 143321برلم       21111113

، تارٌخ :  2111/11/22مختار عطا خٌرى فرج  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مد خدمتة لمدة عام ثانى اعتبارا من  -  61

 143321برلم       21111113

برلم       21111113تضامن  شرٌن موصى  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : احمد حسن دمحم  فارس  شركة  -  62

315162 

برلم       21111113احمد حسن دمحم  فارس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  63

315162 

برلم       21111113والتولٌع منفردا ، تارٌخ : احمد حسن دمحم  فارس  شركة تضامن  شرٌن موصى  له االداره  -  64

315162 

برلم       21111113احمد حسن دمحم  فارس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  65

315162 

برلم       21111113حسن دمحم  فارس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  66

315162 

برلم       21111113حسن دمحم  فارس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  62

315162 

برلم       21111113حسن دمحم  فارس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  65

315162 

برلم       21111113حسن دمحم  فارس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  61

315162 
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برلم       21111113عبد العظٌم  دمحم فخر الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  21

315162 

برلم       21111113ٌم  دمحم فخر الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : عبد العظ -  21

315162 

برلم       21111113عبد العظٌم  دمحم فخر الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  22

315162 

برلم       21111113ر الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : عبد العظٌم  دمحم فخ -  23

315162 

برلم       21111113احمد حسن دمحم  فارس  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  24

315162 

برلم       21111113ٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : احمد حسن دمحم  فارس  توصٌة بسٌطة  شر -  25

315162 

برلم       21111113احمد حسن دمحم  فارس  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  26

315162 

برلم       21111113ستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : احمد حسن دمحم  فارس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن وا -  22

315162 

    21111113حسن دمحم  فارس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  25

 315162برلم   

    21111113تارٌخ :  حسن دمحم  فارس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، -  21

 315162برلم   

    21111113حسن دمحم  فارس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  51

 315162برلم   

    21111113حسن دمحم  فارس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  51

 315162برلم   

    21111113عبد العظٌم  دمحم فخر الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  52

 315162برلم   

    21111113عبد العظٌم  دمحم فخر الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  53

 315162رلم   ب

    21111113عبد العظٌم  دمحم فخر الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  54

 315162برلم   

    21111113عبد العظٌم  دمحم فخر الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  55

 315162 برلم  

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او  -  56

منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، 

 115512  برلم     21111113تارٌخ : 
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عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او  -  52

منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، 

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

 

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او  -  55

منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، 

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او  -  51

منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، 

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

 

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او  -  11

منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، 

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او  -  11

منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، 

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

 

ٌحٌى  زكرٌا دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه  -  12

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

 115512برلم       21111113

زكرٌا دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه   ٌحٌى -  13

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

 115512برلم       21111113

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه ٌحٌى  زكرٌا دمحم  تو -  14

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

 115512برلم       21111113

و شرٌن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه ٌحٌى  زكرٌا دمحم  شركة تضامن  مدٌر  -  15

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

 115512برلم       21111113

اره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه ٌحٌى  زكرٌا دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االد -  16

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

 115512برلم       21111113

ٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه ٌحٌى  زكرٌا دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع لجم -  12

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

 115512برلم       21111113

عٌن او منفردٌن ولهم كافه ٌحٌى  زكرٌا دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتم -  15

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

 115512برلم       21111113
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 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لهم كافه ٌحٌى  زكرٌا دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن و -  11

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

 115512برلم       21111113

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او  -  111

ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ،  منفردٌن

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او  -  111

ن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، منفردٌ

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او  -  112

دٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، منفر

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او  -  113

ردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، منف

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

 ٌحٌى  زكرٌا دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه -  114

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

 115512برلم       21111113

ٌحٌى  زكرٌا دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه  -  115

ؼرض الشركه بشرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ :  السلطات لتحمٌك

 115512برلم       21111113

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ،  -  116

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ،  -  112

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ،  -  115

 115512برلم       21111113ارٌخ : ت

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ،  -  111

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

من الشركه واستلم كافه حموله ، عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخروج الشرٌن  -  111

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ،  -  111

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

    21111113تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   ٌحٌى  زكرٌا دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  112

 115512برلم   

    21111113ٌحٌى  زكرٌا دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  113

 115512برلم   
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 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21111113تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  ٌحٌى  زكرٌا دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  114

 115512برلم   

    21111113ٌحٌى  زكرٌا دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  115

 115512برلم   

    21111113ٌحٌى  زكرٌا دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  116

 115512برلم   

    21111113ٌحٌى  زكرٌا دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  112

 115512برلم   

    21111113ٌحٌى  زكرٌا دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  115

 115512برلم   

    21111113ٌحٌى  زكرٌا دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  111

 115512برلم   

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ،  -  121

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ،  -  121

 115512برلم       21111113:  تارٌخ

عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ،  -  122

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

لشركه واستلم كافه حموله ، عبد اللطٌؾ موسى عبد اللطٌؾ الزؼل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخروج الشرٌن من ا -  123

 115512برلم       21111113تارٌخ : 

    21111113ٌحٌى  زكرٌا دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  124

 115512برلم   

    21111113شركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ٌحٌى  زكرٌا دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخروج الشرٌن من ال -  125

 115512برلم   

استمالة ، تارٌخ :  -دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  126

 121131برلم       21111113

استمالة ، تارٌخ :  -الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  عن  -  122

 121131برلم       21111113

استمالة ، تارٌخ :  -دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  125

 121131برلم       21111113

استمالة ، تارٌخ :  -ساهمة  مدٌر عام  عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة م -  121

 121131برلم       21111113

استمالة ، تارٌخ :  -منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  131

 121131برلم       21111113

استمالة ، تارٌخ :  -كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة منى مكرم عبٌد  شر -  131

 121131برلم       21111113
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استمالة ،  -عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  132
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استمالة ،  -عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  133

 121131برلم       21111113تارٌخ : 
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استمالة ، تارٌخ :  -دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  135

 121131برلم       21111113

استمالة ، تارٌخ :  -لس ادارة  عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مج -  136

 121131برلم       21111113

استمالة ، تارٌخ :  -دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  132

 121131برلم       21111113

استمالة ،  -عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  عبد هللا -  135

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

استمالة ،  -عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  131

 121131برلم       21111113ارٌخ : ت
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فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام جمٌع 

المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113الحاسمة وردها ، تارٌخ : بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن 

تعدٌالت صالحٌات  -منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  355

مثٌل الشركة لانوناً وله الحك الحك فى " ت -رئٌس مجلس اإلدارة  -التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام جمٌع 

 المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

 -عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  356

الحك فى " تمثٌل  -رئٌس مجلس اإلدارة  -دمحم إسماعٌل  تعدٌالت صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن

الشركة لانوناً وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى 

مها وفى الصلح واإللرار واإلنكار الخارج وأمام جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسل

 121131برلم       21111113واإلبراء والطعن بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

 -عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  352

الحك فى " تمثٌل  -رئٌس مجلس اإلدارة  -لتولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل تعدٌالت صالحٌات ا
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 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشركة لانوناً وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى 

ا ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار الخارج وأمام جمٌع المحاكم بكافة أنواعه

 121131برلم       21111113واإلبراء والطعن بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت  -لوطنٌة للتنمٌة و التجارة دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة ا -  355

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -رئٌس مجلس اإلدارة  -صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

أو فى الخارج وأمام وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل 

جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت  -ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شرك -  351

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -رئٌس مجلس اإلدارة  -صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من 

جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت  -دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  361

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -رئٌس مجلس اإلدارة  -صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

ى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام وله الحك ف

جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113حاسمة وردها ، تارٌخ : بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن ال

تعدٌالت  -دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  361

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  - رئٌس مجلس اإلدارة -صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام 

اإلبراء والطعن جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار و

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

 -عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  362

الحك فى " تمثٌل  -رئٌس مجلس اإلدارة  - عالء الدٌن دمحم إسماعٌل تعدٌالت صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم

الشركة لانوناً وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى 

المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار  الخارج وأمام جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم

 121131برلم       21111113واإلبراء والطعن بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

 -عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  363

الحك فى " تمثٌل  -رئٌس مجلس اإلدارة  -ٌالت صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل تعد

الشركة لانوناً وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى 

م بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار الخارج وأمام جمٌع المحاك

 121131برلم       21111113واإلبراء والطعن بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت صالحٌات  -الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن الشركة -  364

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً وله الحك  -رئٌس مجلس اإلدارة  -التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

ل أو فى الخارج وأمام جمٌع فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخ

المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت صالحٌات  -اهمة  عضو منتدب  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مس -  365

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً وله الحك  -رئٌس مجلس اإلدارة  -التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

ركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام جمٌع فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الش
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت  -اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  366

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -رئٌس مجلس اإلدارة  -صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام  وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع

جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت  -اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  362

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -رئٌس مجلس اإلدارة  -صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام 

جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ :  بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ

تعدٌالت  -اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  365

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -رئٌس مجلس اإلدارة  -صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام 

براء والطعن جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإل

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت  -اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  361

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -رئٌس مجلس اإلدارة  - إسماعٌل صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم

وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام 

وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن  جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت  -هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  321

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  صالحٌات التولٌع عن الشركة

وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام 

مدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى ت

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت  -هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  321

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -رئٌس مجلس اإلدارة  -صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام 

محاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن جمٌع ال

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت  -الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن  -  322

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -رئٌس مجلس اإلدارة  -صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الداخل أو فى الخارج وأمام  وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى

جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت  -مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  هشام حسٌن الخازندار  شركة -  323

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -رئٌس مجلس اإلدارة  -صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام  وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو

جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 
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 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌالت صالحٌات  -دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  324

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً وله الحك  -رئٌس مجلس اإلدارة  -التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام جمٌع  فى تمثٌل الشركة

المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113تارٌخ : بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، 

تعدٌالت صالحٌات  -دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  325

لانوناً وله الحك الحك فى " تمثٌل الشركة  -رئٌس مجلس اإلدارة  -التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام جمٌع 

المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113لب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : بالتزوٌر وط

تعدٌالت صالحٌات  -منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  326

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً وله الحك  -رة رئٌس مجلس اإلدا -التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام جمٌع 

واإلبراء والطعن  المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت صالحٌات  -منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  322

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً وله الحك  -رئٌس مجلس اإلدارة  -التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

ٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام جمٌع فى تمثٌل الشركة فى جم

المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113: بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ 

تعدٌالت  -طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  325

وناً الحك فى " تمثٌل الشركة لان -رئٌس مجلس اإلدارة  -صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام 

جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن 

 121131برلم       21111113تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : بالتزوٌر وطلب 

تعدٌالت  -طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  321

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -إلدارة رئٌس مجلس ا -صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام 

نكار واإلبراء والطعن جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإل

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت  -طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  351

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -رئٌس مجلس اإلدارة  -ء الدٌن دمحم إسماعٌل صالحٌات التولٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عال

وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام 

رٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحض

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

تعدٌالت  -طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الوطنٌة للتنمٌة و التجارة  -  351

الحك فى " تمثٌل الشركة لانوناً  -رئٌس مجلس اإلدارة  -ٌع عن الشركة للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل صالحٌات التول

وله الحك فى تمثٌل الشركة فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة بواسطة التحكٌم سواء فى الداخل أو فى الخارج وأمام 

رجاتها وفى تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفى الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والطعن جمٌع المحاكم بكافة أنواعها ود

 121131برلم       21111113بالتزوٌر وطلب تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ، تارٌخ : 

والمحامٌن وردهم واستبدالهم وفى دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء  -  352

طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة والجنائٌة وفى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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ٌابات بكافة التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة الن

درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل الشركة أمام 

 121131برلم       21111113إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

م  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم واستبدالهم وفى دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عا -  353

طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة والجنائٌة وفى 

تحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة النٌابات بكافة التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها و

درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل الشركة أمام 

 121131برلم       21111113إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم واستبدالهم وفى دمحم محمود  -  354

طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة والجنائٌة وفى 

ت وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة النٌابات بكافة التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرا

درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل الشركة أمام 

 121131برلم       21111113إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم واستبدالهم وفى  -  355

طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة والجنائٌة وفى 

مرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة النٌابات بكافة الت

درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل الشركة أمام 

 121131برلم       21111113واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : إدارات المرور المختلفة 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم واستبدالهم وفى  -  356

ضاٌا المدنٌة والجنائٌة وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع الم

التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة النٌابات بكافة 

ة أمام درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل الشرك

 121131برلم       21111113إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم واستبدالهم وفى  -  352

شكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة والجنائٌة وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واال

التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة النٌابات بكافة 

كة أٌاً كان نوعها وتمثٌل الشركة أمام درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشر

 121131برلم       21111113إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم  -  355

لخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن ا

والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة 

رطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الش

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

لخبراء والمحامٌن وردهم عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر ا -  351

واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة 

افة والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام ك

النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل 

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

مة  رئٌس مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساه -  311

واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة 

ام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحك
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 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل 

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم  -  311

واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة 

النمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة والجنائٌة وفى التمرٌر ب

النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل 

 121131برلم       21111113اج وتجدٌد ، تارٌخ : الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخر

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم  -  312

ى جمٌع المضاٌا المدنٌة واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ ف

والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة 

مثٌل النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وت

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم  -  313

المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة  واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل

والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة 

السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل  النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم  -  314

واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة 

والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة 

تها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل النٌابات بكافة درجا

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم  عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  315

واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة 

صٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتح

النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل 

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

 السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم واستبدالهم وفى دمحم خالد دمحم -  316

طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة والجنائٌة وفى 

فى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة النٌابات بكافة التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات و

درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل الشركة أمام 

 121131برلم       21111113إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم واستبدالهم وفى  -  312

طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة والجنائٌة وفى 

بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة النٌابات بكافة  التمرٌر

درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل الشركة أمام 

 121131برلم       21111113خراج وتجدٌد ، تارٌخ : إدارات المرور المختلفة واست

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم  -  315

ضاٌا المدنٌة واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع الم

والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة 

النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل 

 121131برلم       21111113ة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : الشرك
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اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم  -  311

واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة  واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات

والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة 

الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم 

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم  -  411

التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى 

والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة 

الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له 

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم  -  411

تبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة واس

والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة 

واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل  النٌابات بكافة درجاتها

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن  -  412

واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة 

ضور أمام كافة والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والح

النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل 

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

همة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم هشام حسٌن الخازندار  شركة مسا -  413

واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة 

ام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحك

النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل 

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم  -  414

واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة 

حكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باال

النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل 

 121131برلم       21111113، تارٌخ : الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد 

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم  -  415

ٌة واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدن

والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة 

النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل 

 121131برلم       21111113رات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : الشركة أمام إدا

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم واستبدالهم وفى  -  416

طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة والجنائٌة وفى 

ام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة النٌابات بكافة التمرٌر بالنمض باالحك

درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل الشركة أمام 

 121131برلم       21111113تارٌخ : إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم واستبدالهم وفى  -  412

الجنائٌة وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة و
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التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة النٌابات بكافة 

درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل الشركة أمام 

 121131برلم       21111113المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : إدارات 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم واستبدالهم وفى  -  415

ئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة والجنائٌة وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالست

التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة النٌابات بكافة 

عها وتمثٌل الشركة أمام درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نو

 121131برلم       21111113إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم واستبدالهم وفى  -  411

وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة والجنائٌة وفى  طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات

التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة النٌابات بكافة 

وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل الشركة أمام درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات 

 121131برلم       21111113إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم  -  411

ٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة واستبدالهم وفى طلب تعٌ

والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة 

الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل  النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

المحامٌن وردهم طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء و -  411

واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة 

والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة 

ابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل النٌ

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

رة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  412

واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة 

وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذكرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها 

النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل 

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبولها والطعن فى تمرٌر الخبراء والمحامٌن وردهم طارق صالح  -  413

واستبدالهم وفى طلب تعٌٌن الخبراء وفى التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا المدنٌة 

كرات وفى تنفٌذ االحكام وكافة أنواعها وتحصٌل التنفٌذ والحضور أمام كافة والجنائٌة وفى التمرٌر بالنمض باالحكام وتمدٌم المذ

النٌابات بكافة درجاتها واختصاصاتها وألسام الشرطة كما له الحك فى شراء السٌارات وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها وتمثٌل 

 121131برلم       21111113الشركة أمام إدارات المرور المختلفة واستخراج وتجدٌد ، تارٌخ : 

دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود واألوراق  -  414

الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات المختلفة 

لؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة لالستثمار وا

والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى والتوثٌك 

 121131برلم       21111113رة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : وأمام مصلحة الجوازات والهج

دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود واألوراق  -  415

الؽٌر حكومٌة والنمابات المختلفة الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة و

والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة لالستثمار 
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التوثٌك والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى و

 121131برلم       21111113وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود واألوراق  -  416

لشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات المختلفة الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل ا

والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة لالستثمار 

عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى والتوثٌك  والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على

 121131برلم       21111113وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود واألوراق  -  412

العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات المختلفة الخاصة بذلن وعلى 

والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة لالستثمار 

لشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى والتوثٌك والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب ا

 121131برلم       21111113وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

ود واألوراق منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العم -  415

الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات المختلفة 

والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة لالستثمار 

ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى والتوثٌك  والمناطك الحرة

 121131برلم       21111113وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

لى العموم فى التولٌع على العمود واألوراق منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وع -  411

الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات المختلفة 

عامة لالستثمار والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة ال

والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى والتوثٌك 

 121131برلم       21111113وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  ش -  421

العمود واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

ارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة والنمابات المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التج

العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر 

 121131برلم       21111113العمارى والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على  -  421

العمود واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

لؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة والنمابات المختلفة وا

العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر 

 121131برلم       21111113رة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : العمارى والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهج

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على  -  422

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة  العمود واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح

والنمابات المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة 

ر العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشه

 121131برلم       21111113العمارى والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على  -  423

أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة العمود واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة 

والنمابات المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة 

والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر  العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى

 121131برلم       21111113العمارى والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 
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دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على  -  424

العمود واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

والنمابات المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة 

لحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العامة لالستثمار والمناطك ا

 121131برلم       21111113العمارى والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  425

العمود واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

ة الشركات والهٌئة والنمابات المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلح

العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر 

 121131برلم       21111113العمارى والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

عزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على عبد هللا عبد ال -  426

العمود واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة  والنمابات المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى

العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر 

 121131برلم       21111113العمارى والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على  -  422

العمود واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

النمابات المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة و

العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر 

 121131برلم       21111113مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : العمارى والتوثٌك وأمام 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود واألوراق  -  425

المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات المختلفة  الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة

والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة لالستثمار 

مام الشهر العمارى والتوثٌك والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أ

 121131برلم       21111113وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود واألوراق  -  421

ل اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات المختلفة الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعما

والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة لالستثمار 

توثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى والتوثٌك والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى وال

 121131برلم       21111113وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود  -  431

الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات واألوراق 

المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة 

ارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجم

 121131برلم       21111113والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

م فى التولٌع على العمود اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العمو -  431

واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات 

المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة 

ستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى لال

 121131برلم       21111113والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

ارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  432

واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات 
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ومصلحة الشركات والهٌئة العامة المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة 

لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى 

 121131برلم       21111113والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود  اشرؾ مصطفى -  433

واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات 

تسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة ال

لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى 

 121131برلم       21111113والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود  -  434

واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات 

ؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة المختلفة والؽر

لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى 

 121131برلم       21111113والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة 

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود  -  435

واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات 

ل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسج

لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى 

 121131برلم       21111113تارٌخ :  والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ،

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود  -  436

ابات واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنم

المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة 

لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى 

 121131برلم       21111113ة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : والتوثٌك وأمام مصلح

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود  -  432

لمصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة ا

المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة 

م الشهر العمارى لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أما

 121131برلم       21111113والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود واألوراق  -  435

اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات المختلفة الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال 

والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة لالستثمار 

ثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى والتوثٌك والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتو

 121131برلم       21111113وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود واألوراق  -  431

خاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات المختلفة ال

والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة لالستثمار 

ن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى والتوثٌك والمناطك الحرة ومصلحة الجمار

 121131برلم       21111113وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

لتولٌع على العمود واألوراق منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى ا -  441

الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات المختلفة 

 والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة لالستثمار
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 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى والتوثٌك 

 121131برلم       21111113وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود واألوراق  منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها -  441

الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات المختلفة 

ركات والهٌئة العامة لالستثمار والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الش

والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى والتوثٌك 

 121131برلم       21111113وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود   طارق صالح الدٌن عطٌة -  442

واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات 

لتجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل ا

لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى 

 121131  برلم     21111113والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود  -  443

واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات 

ارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة المختلفة والؽرؾ التج

لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى 

 121131برلم       21111113ٌة وأمام ، تارٌخ : والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنس

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود  -  444

كومٌة والنمابات واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر ح

المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة 

لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود التعدٌل أمام الشهر العمارى 

 121131برلم       21111113وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ :  والتوثٌك

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رخصها باسم الشركة وعلى العموم فى التولٌع على العمود  -  445

أمام كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والنمابات  واألوراق الخاصة بذلن وعلى العموم كافة أعمال اإلدارة وتمثٌل الشركة

المختلفة والؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى ومصلحة التسجٌل التجارى والعالمات التجارٌة ومصلحة الشركات والهٌئة العامة 

التعدٌل أمام الشهر العمارى  لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن وأمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على عمود

 121131برلم       21111113والتوثٌك وأمام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة وأمام ، تارٌخ : 

دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السفارات  -  446

ام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌة والمنصلٌات لكافة الدول وأم

والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والبناء 

ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة 

 121131برلم       21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

ارات دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السف -  442

ة والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌ

والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والبناء 

مل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة والتعا

 121131برلم       21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

ها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السفارات دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  وزارة الخارجٌة ومكاتب -  445

ة والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌ

لمماولى التشٌٌد والبناء  والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام

والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة 

 121131برلم       21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 
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مدٌر عام  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السفارات دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة   -  441

ة والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌ

ة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والبناء والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماص

والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة 

 121131برلم       21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السفارات  منى مكرم -  451

ة والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌ

والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والبناء والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات 

والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة 

 121131م   برل    21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السفارات  -  451

ة والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌ

عامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والبناء والهٌئة ال

والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة 

 121131برلم       21111113، تارٌخ :  وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام  -  452

ة وأمام بورصتى الماهرة السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌ

واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى 

حها التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصال

 121131برلم       21111113الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام  -  453

ٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأم

واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى 

ٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحل

 121131برلم       21111113الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام  -  454

صلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة السفارات والمن

واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى 

ة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاس

 121131برلم       21111113الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

بها الخاصة بالتصدٌمات وأمام دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكات -  455

السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة 

م لمماولى واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العا

التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها 

 121131برلم       21111113الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

همة  رئٌس مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مسا -  456

السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة 

ة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشرك

التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها 

 121131برلم       21111113الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام  -  452

السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة 
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 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى واالسكندرٌة والهٌئة 

التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها 

 121131برلم       21111113ات ، تارٌخ : الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشرك

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام  -  455

لٌة وأمام بورصتى الماهرة السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة الما

واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى 

الحها التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومص

 121131برلم       21111113الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام  -  451

أمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والت

واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى 

حلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والم

 121131برلم       21111113الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السفارات  -  461

ة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌة والمنصلٌات لكاف

والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والبناء 

ت المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة والتعامل مع رئاسة المحافظا

 121131برلم       21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

وأمام السفارات دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات  -  461

ة والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌ

ناء والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والب

والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة 

 121131برلم       21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

ٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارج -  462

السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة 

حاد العام لمماولى واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالت

التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها 

 121131برلم       21111113الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام   اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة -  463

السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة 

ر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مص

التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها 

 121131برلم       21111113الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام  -  464

السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة 

رلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى واالسكندرٌة والهٌئة العامة لل

التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها 

 121131برلم       21111113خ : الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌ

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام  -  465

 السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة

واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها 

 121131برلم       21111113ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : الحكومٌة وهٌئاتها 

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السفارات  -  466

ابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌة والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرل

والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والبناء 

دولة ومصالحها الحكومٌة والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات ال

 121131برلم       21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السفارات  -  462

ت االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌة والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنا

والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والبناء 

وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة  والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات

 121131برلم       21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السفارات  -  465

لدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌة والمنصلٌات لكافة ا

والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والبناء 

لمختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة والتعامل مع رئاسة المحافظات ا

 121131برلم       21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

أمام السفارات هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات و -  461

ة والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌ

اء والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والبن

والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة 

 121131برلم       21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

ة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السفارات دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  وزارة الخارجٌ -  421

ة والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌ

اد العام لمماولى التشٌٌد والبناء والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتح

والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة 

 121131برلم       21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

اهمة  عضو منتدب  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السفارات دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مس -  421

ة والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌ

المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والبناء  والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر

والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة 

 121131برلم       21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

نى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السفارات م -  422

ة والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌ

صادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والبناء والهٌئة العامة للرلابة على ال

والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة 

 121131برلم       21111113وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام السفارات  -  423

ة والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة واالسكندرٌ

هٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى التشٌٌد والبناء وال

والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها الحكومٌة 

 121131برلم       21111113الشركات ، تارٌخ : وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس 
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طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام  -  424

ام بورصتى الماهرة السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأم

واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى 

التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها 

 121131برلم       21111113لحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : ا

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام  -  425

الهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة و

واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى 

مام كافة وزارات الدولة ومصالحها التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أ

 121131برلم       21111113الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام  -  426

اتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة السفارات والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مك

واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى 

ة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها التشٌٌد والبناء والتعامل مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاس

 121131برلم       21111113الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وزارة الخارجٌة ومكاتبها الخاصة بالتصدٌمات وأمام  -  422

ت والمنصلٌات لكافة الدول وأمام مكاتب العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وأمام بورصتى الماهرة السفارا

واالسكندرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشركة مصر المماصة والحفظ المركزى واالتحاد العام لمماولى 

مع رئاسة المحافظات المختلفة ورئاسة األحٌاء والمحلٌات وعلى العموم أمام كافة وزارات الدولة ومصالحها التشٌٌد والبناء والتعامل 

 121131برلم       21111113الحكومٌة وهٌئاتها ومكاتبها وتأسٌس الشركات ، تارٌخ : 

وخارجها واالذن له فى توكٌل الؽٌر  دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  وإضافة فروع لها داخل مصر -  425

 فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  - رئٌس مجلس اإلدارة -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

دٌر عام  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى توكٌل الؽٌر دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  م -  421

 فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -دمحم إسماعٌل  للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

مود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى توكٌل الؽٌر دمحم مح -  451

 فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 : واستبدالها
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العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى توكٌل الؽٌر  -  451

 فى كل أو بعض ماذكر".

والشهادات وإبدالها     خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة 

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

لألراضى الفضاء ،  الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى توكٌل الؽٌر  -  452

 فى كل أو بعض ماذكر".

وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها  خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

ن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ، الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والره -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى توكٌل الؽٌر  -  453

 فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :

لعضو ا -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

واالذن له  عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها -  454

 فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :

العضو  -اً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى مجتمع -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

ضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  ع -  455

 فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :



 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

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -الدٌن دمحم إسماعٌل  للسٌد األستاذ/ دمحم عالء

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

 عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى دمحم -  456

 توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

بدالها خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإ

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

، الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى  -  452

 توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها  خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

ن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ، الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والره -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى  -  455

 توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

لكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها خامساً : اإلجراءات الناللة للم

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  الحك فى التولٌع -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى  -  451

 و بعض ماذكر".توكٌل الؽٌر فى كل أ

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :

العضو  - السباعى مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

خل مصر وخارجها واالذن له عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها دا -  411

 فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :



 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

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -إلدارة رئٌس مجلس ا -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى   -  411

 فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -تاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل للسٌد األس

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى توكٌل الؽٌر  -  412

 فى كل أو بعض ماذكر".

وإبدالها خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات 

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى توكٌل الؽٌر  -  413

 فى كل أو بعض ماذكر".

والشهادات وإبدالها خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

راضى الفضاء ، الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لأل -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى  -  414

 توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها  خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

ن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ، الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والره -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى  -  415

 توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

ة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌد

 واستبدالها :



 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

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

لى كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ، الحك فى التولٌع عن الشركة ع -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى  -  416

 توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

إلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها خامساً : ا

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -دب المنت

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى  -  412

 فى كل أو بعض ماذكر". توكٌل الؽٌر

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :

العضو  -خالد دمحم السباعى  مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

ر وخارجها واالذن له فى توكٌل هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مص -  415

 الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -ة رئٌس مجلس اإلدار -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

جلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى توكٌل هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو م -  411

 الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -ٌن دمحم إسماعٌل للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الد

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى توكٌل هشام  -  511

 الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 لها :واستبدا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى توكٌل  -  511

 الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

لٌة     والشهادات وإبدالها خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق الما

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

نسبة لألراضى الفضاء ، الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بال -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى توكٌل الؽٌر  -  512

 فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :

لعضو ا -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

وكٌل الؽٌر دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى ت -  513

 فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :

العضو  -هندس/ دمحم خالد دمحم السباعى مجتمعاً مع السٌد الم -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

ل مصر وخارجها واالذن له فى توكٌل الؽٌر منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخ -  514

 فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -دارة رئٌس مجلس اإل -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

س ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى توكٌل الؽٌر منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجل -  515

 فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 واستبدالها :



 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

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -دمحم إسماعٌل  للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

ح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى طارق صال -  516

 توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها 

 ها :واستبدال

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ،  -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى  -  512

 توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

لٌة     والشهادات وإبدالها خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق الما

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

نسبة لألراضى الفضاء ، الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بال -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى  -  515

 توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

بنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها خامساً : اإلجراءات الناللة للملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من ال

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

لشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ، الحك فى التولٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع وا -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وإضافة فروع لها داخل مصر وخارجها واالذن له فى  -  511

 توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر".

لملكٌة والممٌدة لها وااللتراض من البنون والرهن وبٌع وشراء األوراق المالٌة     والشهادات وإبدالها خامساً : اإلجراءات الناللة ل

 واستبدالها :

العضو  -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -للسٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل 

ٌع عن الشركة على كافة عمود البٌع والشراء والرهن والشطب والبدل سواء بالنسبة لألراضى الفضاء ، الحك فى التول -المنتدب 

 121131برلم       21111113تارٌخ : 

دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على كافة  -  511

ئٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها أمام العمود االبتدا

مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق المالٌة 

 بوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.واألسهم والسندات وصرؾ كو

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والتولٌع على كافة دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول  -  511

 العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها أمام

المالٌة مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق 

 واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

ت المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على كافة دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  أو العمارا -  512

 العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها أمام

ع وشراء وإبدال واستبدال األوراق المالٌة مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌ

 واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على كافة  -  513

 العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها أمام

عمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق المالٌة مكاتب الشهر ال

 واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113رٌخ : سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تا

121131 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على كافة  -  514

ٌدة لها أمام العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والمم

مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق المالٌة 

 واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113كات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌ

121131 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على كافة  -  515

صرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها أمام العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع الت

مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق المالٌة 

 واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ :  سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت

121131 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول  -  516

ة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والتولٌع على كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشرك

والممٌدة لها أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال 

 أٌاً كان نوعها. واستبدال األوراق المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول  -  512

كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة  والتولٌع على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والممٌدة لها أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال 

 سهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.واستبدال األوراق المالٌة واأل

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع  دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أو العمارات -  515

 على كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة

وشراء وإبدال واستبدال  لها أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع

 األوراق المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع   دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل -  511

 على كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة

االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال لها أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك 

 األوراق المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

 برلم      21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع  -  521

 على كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة

أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال لها 

 األوراق المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113حوٌل من حسابات ، تارٌخ : سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والت

121131 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع  -  521

جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة على كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى 

لها أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال 

 األوراق المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113لمعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : سادساً : تحدٌد سلطة ا

121131 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول  -  522

سم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والتولٌع على كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة با

والممٌدة لها أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال 

 م الشركة أٌاً كان نوعها.واستبدال األوراق المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باس

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول  -  523

ولٌع على كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والت

والممٌدة لها أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال 

 لٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.واستبدال األوراق الما
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برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

بنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على كافة دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  أو العمارات الم -  524

 العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها أمام

اء وإبدال واستبدال األوراق المالٌة مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشر

 واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

همة  عضو منتدب  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على كافة دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مسا -  525

 العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها أمام

ون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق المالٌة مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البن

 واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

شرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على ا -  526

 كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها

توثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق أمام مكاتب الشهر العمارى وال

 المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على  -  522

ها كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة ل

أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق 

 المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على  -  525

ئٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها كافة العمود االبتدائٌة أو النها

أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق 

 ها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌع

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على  -  521

 كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها

أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق 

 هم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.المالٌة واألس

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 
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ل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وك -  531

 كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها

ال واستبدال األوراق أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبد

 المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

جلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو م -  531

 كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها

لتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون وا

 المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

سٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على هشام ح -  532

 كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها

ٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق أمام مكاتب الشهر العمارى والتوث

 المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على  -  533

ا كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة له

أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق 

 المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113لتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات وا

121131 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على كافة  -  534

فات الناللة للملكٌة والممٌدة لها أمام العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصر

مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق المالٌة 

 واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113لمصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت ا

121131 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على كافة  -  535

ثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها أمام العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األ

مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق المالٌة 

 واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على كافة  -  536

باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها أمام العمود االبتدائٌة أو النهائٌة 
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مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق المالٌة 

 اسم الشركة أٌاً كان نوعها.واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها ب

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على كافة  -  532

مود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها أمام الع

مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق المالٌة 

 دات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.واألسهم والسن

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

ثابت ومنمول والتولٌع على  طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو -  535

 كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها

بدال األوراق أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واست

 المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

ارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  531

 كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها

على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق  أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع

 المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

دٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على طارق صالح ال -  541

 كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها

هما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق أمام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ول

 المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌل من حسابات ، تارٌخ : 

121131 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو العمارات المبنٌة وكل ما هو ثابت ومنمول والتولٌع على  -  541

 كافة العمود االبتدائٌة أو النهائٌة باسم الشركة وفى دفع ولبض األثمان وعلى العموم فى جمٌع التصرفات الناللة للملكٌة والممٌدة لها

ام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك ولهما حك االلتراض من البنون والتولٌع على ذلن وفى بٌع وشراء وإبدال واستبدال األوراق أم

 المالٌة واألسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها باسم الشركة أٌاً كان نوعها.

برلم       21111113ٌل من حسابات ، تارٌخ : سادساً : تحدٌد سلطة المعامالت المصرفٌة والتولٌع على الشٌكات والتحو

121131 

دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو البنون  -  542

 المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -لسباعى المهندس/ دمحم خالد دمحم ا -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

والواحد أو البنون  دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن -  543

 المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 .العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

لؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو البنون دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  الشركة ل -  544

 المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 لمستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات ا

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

ركة مساهمة  مدٌر عام  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو البنون دمحم محمود السٌد الهرٌسى  ش -  545

 المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 لى خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع ع

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو البنون  -  546

 المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 ن حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.العضو المنتدب وذلن دو

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو البنون  -  542

 المختلفة :

 -ى مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباع -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد  -  545

 أو البنون المختلفة :

 -معاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى مجت -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تاذ/ أشرؾ مصطفى مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األس -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد  -  541

 أو البنون المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -الدٌن دمحم إسماعٌل السٌد األستاذ/ دمحم عالء  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.

األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى مجتمعاً مع أٌاً من  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو  -  551

 ن المختلفة :البنو

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  - خالد دمحم السباعى المهندس/ دمحم -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

لحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة للؽٌر و -  551

 البنون المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 ٌة والشٌكات بدون حد ألصى.العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستند

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو  -  552

 البنون المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 لعضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.ا

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113لٌون ، تارٌخ : م 5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو  -  553

 البنون المختلفة :

 -السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى مجتمعاً مع  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.

ؾ مصطفى مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشر -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد  -  554

 أو البنون المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  - إسماعٌل السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد  -  555

 ختلفة :أو البنون الم

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -د دمحم السباعى المهندس/ دمحم خال -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

ى البنن والواحد أو البنون المختلفة دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لد -  556

: 

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 حد ألصى.العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون 

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

شركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو البنون المختلفة دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ال -  552

: 

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 ادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتم

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو اشرؾ مصطفى الكحكى  شر -  555

 البنون المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 لٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التو

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو  -  551

 البنون المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 ب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.العضو المنتد

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113خ : ملٌون ، تارٌ 5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو  -  561

 البنون المختلفة :

 -د دمحم السباعى مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خال -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111د مبلػ فى حدو -الكحكى 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو  -  561

 البنون المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -لسباعى المهندس/ دمحم خالد دمحم ا -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

ن والواحد أو البنون هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البن -  562

 المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 ى.العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألص

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو البنون  هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة -  563

 المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى. العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو البنون  هشام حسٌن الخازندار  شركة -  564

 المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 ع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌ

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو البنون  -  565

 المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 ب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.العضو المنتد

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113خ : ملٌون ، تارٌ 5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو البنون المختلفة  -  566

: 

 -د دمحم السباعى مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خال -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111د مبلػ فى حدو -الكحكى 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو البنون المختلفة  -  562

: 

 -اً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى مجتمع -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.

ذ/ أشرؾ مصطفى مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستا -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو البنون  -  565

 المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.

دٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء ال -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو البنون  -  561

 المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -الء الدٌن دمحم إسماعٌل السٌد األستاذ/ دمحم ع -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.

ً  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2 من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  مجتمعاً مع أٌا

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو  -  521

 ختلفة :البنون الم

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -د دمحم السباعى المهندس/ دمحم خال -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو  -  521

 البنون المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 تدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.العضو المن

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113رٌخ : ملٌون ، تا 5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو  -  522

 البنون المختلفة :

 - خالد دمحم السباعى مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم -رئٌس مجلس اإلدارة  -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111ى حدود مبلػ ف -الكحكى 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة للؽٌر ولحسابات الشركة لدى البنن والواحد أو  -  523

 البنون المختلفة :

 -مجتمعاً مع السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  - رئٌس مجلس اإلدارة -السٌد األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -1

 العضو المنتدب وذلن دون حد ألصى. وكذا التولٌع على خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة والشٌكات بدون حد ألصى.

، األستاذ/ أشرؾ مصطفى مجتمعاً مع أٌاً من األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى  -2

 121131برلم       21111113ملٌون ، تارٌخ :  5,111,111فى حدود مبلػ  -الكحكى 

دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات الضمان  -  524

 واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -س لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد رئٌ -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات الضمان  -  525

 ٌة فى حدود المبلػ ذاته.واالعتمادات المستند

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -س/ دمحم إبراهٌم سلٌمان مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهند -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

ت الضمان دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابا -  526

 واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

-  ً رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  مجتمعا

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

ه( وكذا فى التولٌع على خطابات الضمان دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌ -  522

 واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 س المطاع المالى  .نائب رئٌ -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

ة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات الضمان منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  525

 واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -دمحم إسماعٌل الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد 



 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

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات الضمان منى مكرم عبٌد  شرك -  521

 واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -ألستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل الكحكى، ا

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على  -  551

 خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

 السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم  -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

ة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  551

 خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -دمحم إسماعٌل الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

 اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات دمحم عالء الدٌن دمحم -  552

 الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

مصطفى  أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ  -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات  -  553

 الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس  -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113طمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : لطاع التشؽٌل بمن

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات  -  554

 الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 



 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

رئٌس  -مدى عبده أبوزٌد رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم ح -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات  -  555

 ه.الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذات

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -ن مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌما -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على  -  556

 ن واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.خطابات الضما

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

-  ً رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  مجتمعاً مع أٌا

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

ٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة مل -  552

 خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 ائب رئٌس المطاع المالى  .ن -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

ة  عضو منتدب  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات الضمان دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهم -  555

 واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -دمحم أحمد دمحم إسماعٌل  الكحكى، األستاذ/ مدحت

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

لد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات الضمان دمحم خا -  551

 واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

مصطفى أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131رلم   ب    21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات  -  511

 الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 



 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

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات  -  511

 تندٌة فى حدود المبلػ ذاته.الضمان واالعتمادات المس

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -هندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. الم -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

بات اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطا -  512

 الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -اً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان مجتمع -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

ٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جن -  513

 الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 ٌس المطاع المالى  .نائب رئ -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

لس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مج -  514

 الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . - أحمد دمحم إسماعٌل الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

لخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات هشام حسٌن ا -  515

 الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

طفى أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مص  -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131م   برل    21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات  -  516

 الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

 السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم  -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 



 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

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113ٌد، ، تارٌخ : لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصع

هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات  -  512

 الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى  أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل  -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات الضمان  -  515

 واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

 عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم  -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  - حمدى عبده أبوزٌد رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات الضمان  -  511

 واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

ٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى أ  -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  رئٌس -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات الضمان  -  611

 واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

تاذ/ أشرؾ مصطفى أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األس  -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات الضمان  -  611

 واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113ب الصعٌد، ، تارٌخ : لطاع التشؽٌل بمنطمة جنو

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات  -  612

 الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 



 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

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات  -  613

 الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.

األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى أٌاً من السادة ..   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -لمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد رئٌس لطاع التشؽٌل، وا -مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات  -  614

 ػ ذاته.الضمان واالعتمادات المستندٌة فى حدود المبل

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -سلٌمان مجتمعاً مع أٌاً من السادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم  -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جنٌه )خمسة ملٌون جنٌه( وكذا فى التولٌع على خطابات  -  615

 تمادات المستندٌة فى حدود المبلػ ذاته.الضمان واالع

أٌاً من السادة .. األستاذ/ دمحم عالء الدٌن دمحم إسماعٌل ، السٌد المهندس/ دمحم خالد دمحم السباعى، األستاذ/ أشرؾ مصطفى   -3

 نائب رئٌس المطاع المالى  . -الكحكى، األستاذ/ مدحت دمحم أحمد دمحم إسماعٌل 

رئٌس  -رئٌس لطاع التشؽٌل، والمهندس/ دمحم حمدى عبده أبوزٌد  -سادة .. المهندس/ دمحم إبراهٌم سلٌمان مجتمعاً مع أٌاً من ال -

 121131برلم       21111113لطاع التشؽٌل بمنطمة جنوب الصعٌد، ، تارٌخ : 

ائب رئٌس لطاع التشؽٌل، ن -دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  616

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع التشؽٌل،  -كرى ٌوسؾ سلٌمان دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر عام  المهندس/ هشام ش -  612

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع التشؽٌل،  -ام  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان دمحم محمود السٌد الهرٌسى  شركة مساهمة  مدٌر ع -  615

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع التشؽٌل،  -شركة مساهمة  مدٌر عام  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان دمحم محمود السٌد الهرٌسى   -  611

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4



 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

نائب رئٌس لطاع التشؽٌل،  -م عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان منى مكر -  611

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع التشؽٌل،  -منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  611

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس  -عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  612

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -بشرٌة رئٌس لطاع الموارد ال -لطاع التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس  -عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  613

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -دمحم ٌحٌى  لطاع التشؽٌل، األستاذ/ حازم

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

ٌس نائب رئ -دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  614

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -لطاع التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس  -شام شكرى ٌوسؾ سلٌمان دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المهندس/ ه -  615

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -لطاع التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس  -ة  رئٌس مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان دمحم عالء الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهم -  616

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -لطاع التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس  -الدٌن دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان دمحم عالء  -  612

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -لطاع التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131رلم   ب    21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس  -عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  615

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -لطاع التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 121131برلم       21111113ما تمدم . ، تارٌخ : إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ   -4

نائب رئٌس  -عبد هللا عبد العزٌز نجا االبٌارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  611

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -لطاع التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع التشؽٌل،  -دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  621

 لٌون جنٌه .م 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع التشؽٌل،  -دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  621

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -شرٌة رئٌس لطاع الموارد الب -األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع  -اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  622

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -س لطاع الموارد البشرٌة رئٌ -التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع  -اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  623

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -زم دمحم ٌحٌى التشؽٌل، األستاذ/ حا

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع  -اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  624

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -تشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى ال

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع  -اشرؾ مصطفى الكحكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  625

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع  -هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  626

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4



 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

نائب رئٌس لطاع  -هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  622

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113م . ، تارٌخ : إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمد  -4

نائب رئٌس لطاع  -هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  625

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113ى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ : إلؽاء أٌة سلطات أخر  -4

نائب رئٌس لطاع  -هشام حسٌن الخازندار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  621

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع التشؽٌل،  -دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  631

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع التشؽٌل،  -دمحم خالد دمحم السباعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  631

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -بشرٌة رئٌس لطاع الموارد ال -األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع التشؽٌل،  -منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  632

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -طاع الموارد البشرٌة رئٌس ل -األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع التشؽٌل،  -منى مكرم عبٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  633

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -ٌحٌى  األستاذ/ حازم دمحم

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع  -طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  634

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -ل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى التشؽٌ

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع  -طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان  -  635

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  



 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

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع  -م شكرى ٌوسؾ سلٌمان طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المهندس/ هشا -  636

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

نائب رئٌس لطاع  -س ادارة  المهندس/ هشام شكرى ٌوسؾ سلٌمان طارق صالح الدٌن عطٌة  شركة مساهمة  عضو مجل -  632

 ملٌون جنٌه . 2فى حدود  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة  -التشؽٌل، األستاذ/ حازم دمحم ٌحٌى 

  

 121131برلم       21111113إلؽاء أٌة سلطات أخرى سابمة تخالؾ ما تمدم . ، تارٌخ :   -4

 211446برلم       21111114شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : هبه عادل بطرس كٌرلس   -  635

 211446برلم       21111114هبه عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  631

 211446برلم       21111114هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  641

 211446برلم       21111114هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  641

 211446برلم       21111114هبه عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  642

 211446برلم       21111114هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  643

 211446برلم       21111114هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  644

 211446برلم       21111114خرج للوفاه ، تارٌخ :   هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  645

 211446برلم       21111114هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  646

 211446برلم       21111114هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  642

 211446برلم       21111114هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  645

 211446برلم       21111114هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  641

 211446برلم       21111114خرج للوفاه ، تارٌخ :  هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  651

 211446برلم       21111114هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  651

 211446برلم       21111114هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  652

 211446برلم       21111114هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  653

 211446برلم       21111114هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  654

 211446برلم       21111114خرج للوفاه ، تارٌخ :  هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  655

 211446برلم       21111114هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  656

 211446برلم       21111114هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  652

 211446برلم       21111114هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  655



 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

 211446برلم       21111114عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  651

 211446برلم       21111114، تارٌخ : عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه  -  661

 211446برلم       21111114عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  661

 211446برلم       21111114عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  662

 211446برلم       21111114ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : عادل بطرس كٌرلس  توصٌ -  663

 211446برلم       21111114عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  664

 211446برلم       21111114عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  665

 211446برلم       21111114عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  666

 211446برلم       21111114عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  662

 211446برلم       21111114ه ، تارٌخ : عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفا -  665

 211446برلم       21111114عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  661
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ٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشر

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114رٌخ : البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تا
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امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع 

هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  215
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الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114رؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : البنون والمصا

هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  216

ثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء ال

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

عامل مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن الت

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

هبه عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  212

ر مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرو

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

خاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ال

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  215

ضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و للشرٌن المت

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

م ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العا

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

امام جمٌع الجهات هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة  -  211

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 
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ة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌ

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك -  221

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

اضها الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼر

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة  -  221

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

لتعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك ا

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  222

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها  الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  223

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

ل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها الشرٌكه / هبه عاد

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114كات وفتح وؼلك ، تارٌخ : البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌ

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  224

شاروبٌم و  للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114حب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : البنون والمصارؾ من س

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  225

االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و  للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  226

جتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور م

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع  امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  222

امن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و للشرٌن المتض

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع  امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 
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مام جمٌع الجهات هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة ا -  225

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع  امام جمٌع الجهات الحكومٌة

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك  -  221

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

ضها الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼرا

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  231

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

/ هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114: البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ 

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  231

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

به عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها الشرٌكه / ه

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ :   البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  232

وى صبحى شاروبٌم و للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سل

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114رؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : البنون والمصا

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  233

الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء 

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

لتعامل مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن ا

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  234

جتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور م

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  235

لسٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه المتضامن ا

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

ع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطا

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

جهات للشرٌن عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع ال -  236

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 
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عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

مٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكو

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

المسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع و -  232

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

ات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجه

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

ل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌ -  235

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

اؼراضها امام جمٌع  عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

امن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن عادل بطرس كٌرلس  شركة تض -  231

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

عامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك الت

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

دل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن عا -  241

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

رس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بط

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446رلم   ب    21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  241

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

الشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع عادل بطرس كٌرلس و

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك 

عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  242

هبه  المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه /

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114لى  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع ع

عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  243

حى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صب

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ :  والمصارؾ من

عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  244

خرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة اال

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 



 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

جمٌع البنون الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع 

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  245

من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه  المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشك

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  246

سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه المتضامن السٌد / أدٌب 

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

لمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال وا

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

ادٌب سامى سرور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  242

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

م جمٌع الجهات للشرٌن ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة اما -  245

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌة و

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

التولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و -  241

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

جمٌع عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

رٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  251

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

شركة وضمن اؼراضها امام جمٌع عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  ال

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن   عادل بطرس كٌرلس -  251

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

ما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و له

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  252

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع  عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 



 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

ادٌب سامى سرور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  253

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع عادل بطرس 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114ح وؼلك ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفت

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  254

رٌكه / هبه المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الش

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114ولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والت

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  255

وى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سل

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114رؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : والمصا

ادٌب سامى سرور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  256

ة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالث

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

مع جمٌع البنون  الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  252

اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه  المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  255

ٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه المتضامن السٌد / أد

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

ادٌب سامى سرور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  251

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

ى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌد

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  261

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه 

كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع عادل بطرس 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114ح وؼلك ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفت

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  261

رٌكه / هبه المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الش
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 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114ولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والت

ادٌب سامى سرور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  262

لوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / س

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 211446برلم       21111114ارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : والمص

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات للشرٌن  -  263

ة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و الشرٌكه / هبه المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالث

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

مع جمٌع البنون  الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل

 211446برلم       21111114والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع  -  264

سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم  الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى

و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

ع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطا

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع  -  265

ات للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم الجه

و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

ة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌ

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع  سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة -  266

الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم 

و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

م جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع اما

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة ت -  262

الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم 

تعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك ال

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

لوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع س -  265

الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم 

/ هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114: البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ 

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع  -  261

الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم 

ٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها و الشر
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 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114لٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتو

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع  -  221

الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم  الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن

و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع  -  221

تمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مج

و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع  -  222

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم  الجهات للشرٌن

و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع  امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

والمسئولٌة امام جمٌع  سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع -  223

الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم 

و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

جهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع امام جمٌع ال

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مد -  224

الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم 

سم  الشركة وضمن اؼراضها و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل با

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع  سلوى صبحى -  225

الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم 

ادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى ع

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  226

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

س كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها الشرٌكه / هبه عادل بطر

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114فتح وؼلك ، تارٌخ : البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات و

هبه عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  222

ٌم و للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروب

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114داع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : البنون والمصارؾ من سحب واٌ
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 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  225

الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و  للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع  -  221

مع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجت

و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

كافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ب

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع  -  251

المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم  الجهات للشرٌن

و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع  امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

والمسئولٌة امام جمٌع  سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع -  251

الجهات للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم 

و الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

جهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع امام جمٌع ال

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  252

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

وضمن اؼراضها  الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات   هبه عادل بطرس كٌرلس -  253

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

هما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و ل

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  254

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها  الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه /

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114 البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ :

هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  255

للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و 

عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها الشرٌكه / هبه 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114لشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  ا

هبه عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  256

حى شاروبٌم و للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة االخرٌن الشرٌكه / سلوى صب
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 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 211446برلم       21111114سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ :  البنون والمصارؾ من

هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام جمٌع الجهات  -  252

االخرٌن الشرٌكه / سلوى صبحى شاروبٌم و  للشرٌن المتضامن السٌد / أدٌب سامى سرور مجتمع مع اى من الشركاء الثالثة

الشرٌكه / هبه عادل بطرس كٌرلس والشرٌكه / هاٌدى عادل بطرس كٌرلس و لهما حك التعامل باسم  الشركة وضمن اؼراضها 

مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل 

 211446برلم       21111114البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  255

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع 

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

هبه عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  251

ؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع البنون والمصار

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  211

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

ود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات على عمود الرهن والرض وعم

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

مع  هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل -  211

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114، تارٌخ :  وذلن امام البنون والشهر العمارى

هبه عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  212

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

مود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات على ع

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

ن وكافة صور التعامل مع هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضما -  213

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114بنون والشهر العمارى ، تارٌخ : وذلن امام ال

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  214

لهم حك التولٌع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما 

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

بات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسا -  215

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

ت والمعدات على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالال

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 
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 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  216

كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع  البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

من  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضا -  212

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

راضى والسٌارات واالالت والمعدات على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واال

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  215

وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

دل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع هاٌدى عا -  211

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة 

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  511

م الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع البنون والمصارؾ كل ذلن باس

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  511

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات  على عمود الرهن والرض وعمود الشراء

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  512

نون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع الب

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114خ : وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌ

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  513

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

رهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات على عمود ال

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

كافة صور التعامل مع هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان و -  514

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114ن والشهر العمارى ، تارٌخ : وذلن امام البنو

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  515

حك التولٌع  البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات  -  516

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

لمعدات على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت وا

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  512

او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع  البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  هاٌدى عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  -  515

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

ضى والسٌارات واالالت والمعدات على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالرا

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  511

وكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك ت

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون عادل بطرس كٌرلس  ت -  511

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

ارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العم

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  511

وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على  والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

رس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون عادل بط -  512

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

كاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتل

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  513

ضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة و

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  514

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

لشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول ا

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  515

م الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على والمصارؾ كل ذلن باس

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، 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

عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  516

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

بٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن عمود الرهن والرض وعمود الشراء او ال

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  512

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

ل الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصو

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  515

باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على والمصارؾ كل ذلن 

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446   برلم    21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  511

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن  عمود الرهن والرض وعمود الشراء او

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  521

ارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على والمص

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  521

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن عمود الرهن والرض وعمود 

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

نون ادٌب سامى سرور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع الب -  522

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114خ : امام البنون والشهر العمارى ، تارٌ

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  523

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

رض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن عمود الرهن وال

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

مل مع البنون عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعا -  524

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114رى ، تارٌخ : امام البنون والشهر العما

عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  525

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

د الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن عمو

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة صور التعامل مع البنون عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكاف -  526

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114الشهر العمارى ، تارٌخ : امام البنون و

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  522

ع على والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌ

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

ضمان وكافة صور التعامل مع البنون ادٌب سامى سرور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات ال -  525

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114البنون والشهر العمارى ، تارٌخ :  امام

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  521

حك التولٌع على والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم 

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

طابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خ -  531

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

ذلن عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات و

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

ادٌب سامى سرور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  531

كما لهم حك التولٌع على  والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات -  532

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

المعدات وذلن عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت و

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  533

مما ذكر كما لهم حك التولٌع على  والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  ادٌب سامى سرور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  534

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

واالالت والمعدات وذلن عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات 

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  535

كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى 

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 



 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

و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  ادٌب سامى سرور  شركة تضامن  مدٌر -  536

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

لسٌارات واالالت والمعدات وذلن عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى وا

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

ادٌب سامى سرور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  532

الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل 

عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن 

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

امن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ادٌب سامى سرور  شركة تض -  535

والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع على 

الراضى والسٌارات واالالت والمعدات وذلن عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وا

 211446برلم       21111114امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور  -  531

ؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم التعامل مع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن ا

حك التولٌع على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت 

 211446برلم       21111114والمعدات وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

لوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور س -  541

التعامل مع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم 

ع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت حك التولٌع على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌ

 211446برلم       21111114والمعدات وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور  -  541

ون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم التعامل مع البن

حك التولٌع على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت 

 211446برلم       21111114:  والمعدات وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور  -  542

التعامل مع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم 

مود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت حك التولٌع على ع

 211446برلم       21111114والمعدات وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

ابات الضمان وكافة صور سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خط -  543

التعامل مع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم 

حك التولٌع على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت 

 211446برلم       21111114لن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : والمعدات وذ

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور  -  544

بعض مما ذكر كما لهم  التعامل مع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او

حك التولٌع على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت 

 211446برلم       21111114والمعدات وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

امن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تض -  545

التعامل مع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم 

الراضى والسٌارات واالالت حك التولٌع على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وا

 211446برلم       21111114والمعدات وذلن امام البنون والشهر العمارى ، 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

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور  -  546

التعامل مع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم 

او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت  حك التولٌع على عمود الرهن والرض وعمود الشراء

 211446برلم       21111114والمعدات وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور  -  542

مع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم  التعامل

حك التولٌع على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت 

 211446برلم       21111114، تارٌخ :  والمعدات وذلن امام البنون والشهر العمارى

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور  -  545

التعامل مع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم 

ٌع على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت حك التول

 211446برلم       21111114والمعدات وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

اصدار خطابات الضمان وكافة صور سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات و -  541

التعامل مع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم 

حك التولٌع على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت 

 211446برلم       21111114معدات وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : وال

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور  -  551

فى كل او بعض مما ذكر كما لهم التعامل مع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر 

حك التولٌع على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت 

 211446برلم       21111114والمعدات وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

من  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضا -  551

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

راضى والسٌارات واالالت والمعدات على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واال

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

هبه عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  552

ذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وك

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

طرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع هبه عادل ب -  553

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

لكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممت

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور  -  554

باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم التعامل مع البنون والمصارؾ كل ذلن 

حك التولٌع على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت 

 211446   برلم    21111114والمعدات وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور  -  555

التعامل مع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم 

مود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت حك التولٌع على عمود الرهن والرض وع

 211446برلم       21111114والمعدات وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ور سلوى صبحى شاروبٌم عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة ص -  556

التعامل مع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم 

حك التولٌع على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت 

 211446برلم       21111114هر العمارى ، تارٌخ : والمعدات وذلن امام البنون والش

هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  552

لٌع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التو

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

ابات الضمان وكافة صور التعامل مع هبه عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خط -  555

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114لن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : وذ

هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  551

ذكر كما لهم حك التولٌع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما 

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  561

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

االالت والمعدات على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات و

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

هبه عادل بطرس كٌرلس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  561

ر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌ

على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات واالالت والمعدات 

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع هبه عادل بطرس كٌرلس  شركة ت -  562

البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر كما لهم حك التولٌع 

االراضى والسٌارات واالالت والمعدات على عمود الرهن والرض وعمود الشراء او البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و

 211446برلم       21111114وذلن امام البنون والشهر العمارى ، تارٌخ : 

ٌحًٌ توفٌك الرخاوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صؾ الشرٌن من موصى الى شرٌن كتضامن ،  -  563

 353111برلم       21111114تارٌخ : 

الرخاوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صؾ الشرٌن من موصى الى شرٌن كتضامن ، ٌحًٌ توفٌك  -  564

 353111برلم       21111114تارٌخ : 

دمحم ٌحٌى توفٌك الرخاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صؾ الشرٌن من موصى الى شرٌن كتضامن ،  -  565

 353111برلم       21111114تارٌخ : 

دمحم ٌحٌى توفٌك الرخاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صؾ الشرٌن من موصى الى شرٌن كتضامن ،  -  566

 353111برلم       21111114تارٌخ : 

ٌحًٌ توفٌك الرخاوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / ٌتولى كل من الدكتور  -  562

ٌحٌى توفٌك الرخاوى والدكتور/ دمحم ٌحٌى توفٌك الرخاوى مجتمعٌن او منفردٌن ادارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى حدود / 

اؼراضها وحك دمجها او تحوٌلها فى ؼٌرها من الشركات االشخاص او االموال ولهم حك تمثٌلها  امام المضاء والؽٌر وشراء وبٌع 



 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

شراء العمارات واالٌداع والسحب من حسابات الشركة لدى البنون والصلح والتنازل عن الدعاوى المنموالت نٌابة عن الشركة  و

 353111برلم       21111114وتولٌع المخالصات نٌابة عن الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع لتصبح / ٌتولى كل من الدكتور ٌحًٌ توفٌك الرخاوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك  -  565

/ ٌحٌى توفٌك الرخاوى والدكتور/ دمحم ٌحٌى توفٌك الرخاوى مجتمعٌن او منفردٌن ادارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى حدود 

والؽٌر وشراء وبٌع  اؼراضها وحك دمجها او تحوٌلها فى ؼٌرها من الشركات االشخاص او االموال ولهم حك تمثٌلها  امام المضاء

المنموالت نٌابة عن الشركة  وشراء العمارات واالٌداع والسحب من حسابات الشركة لدى البنون والصلح والتنازل عن الدعاوى 

 353111برلم       21111114وتولٌع المخالصات نٌابة عن الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ، تارٌخ : 

ك الرخاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / ٌتولى كل من دمحم ٌحٌى توفٌ -  561

الدكتور / ٌحٌى توفٌك الرخاوى والدكتور/ دمحم ٌحٌى توفٌك الرخاوى مجتمعٌن او منفردٌن ادارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى 

ركات االشخاص او االموال ولهم حك تمثٌلها  امام المضاء والؽٌر وشراء حدود اؼراضها وحك دمجها او تحوٌلها فى ؼٌرها من الش

وبٌع المنموالت نٌابة عن الشركة  وشراء العمارات واالٌداع والسحب من حسابات الشركة لدى البنون والصلح والتنازل عن 

 353111برلم       21111114ٌخ : الدعاوى وتولٌع المخالصات نٌابة عن الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ، تار

دمحم ٌحٌى توفٌك الرخاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / ٌتولى كل من  -  521

فى الدكتور / ٌحٌى توفٌك الرخاوى والدكتور/ دمحم ٌحٌى توفٌك الرخاوى مجتمعٌن او منفردٌن ادارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها 

حدود اؼراضها وحك دمجها او تحوٌلها فى ؼٌرها من الشركات االشخاص او االموال ولهم حك تمثٌلها  امام المضاء والؽٌر وشراء 

وبٌع المنموالت نٌابة عن الشركة  وشراء العمارات واالٌداع والسحب من حسابات الشركة لدى البنون والصلح والتنازل عن 

 353111برلم       21111114بة عن الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ، تارٌخ : الدعاوى وتولٌع المخالصات نٌا

مصطفى دمحم مصطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ،  -  521

 256651برلم       21111114تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، مصطفى دمحم مصطفى احمد على  توص -  522

 256651برلم       21111114تارٌخ : 

مصطفى دمحم مصطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ،  -  523

 256651برلم       21111114تارٌخ : 

فى احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ : اسالم دمحم مصط -  524

 256651برلم       21111114

اسالم دمحم مصطفى احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  525

 256651برلم       21111114

اسالم دمحم مصطفى احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  526

 256651برلم       21111114

مصطفى دمحم مصطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة و التولٌع لكال من السٌد/دمحم مصطفى احمد على  -  522

 256651برلم       21111114ى دمحم مصطفى احمد على مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : و السٌد/مصطف

مصطفى دمحم مصطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة و التولٌع لكال من السٌد/دمحم مصطفى احمد على  -  525

 256651برلم       21111114و السٌد/مصطفى دمحم مصطفى احمد على مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم مصطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة و التولٌع لكال من السٌد/دمحم مصطفى احمد على  -  521

 256651برلم       21111114و السٌد/مصطفى دمحم مصطفى احمد على مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة و التولٌع لكال من السٌد/دمحم مصطفى احمد على و اسالم دمحم مصطفى احمد  توص -  551

 256651برلم       21111114السٌد/مصطفى دمحم مصطفى احمد على مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مصطفى احمد على و  اسالم دمحم مصطفى احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة و التولٌع لكال من السٌد/دمحم -  551

 256651برلم       21111114السٌد/مصطفى دمحم مصطفى احمد على مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اسالم دمحم مصطفى احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة و التولٌع لكال من السٌد/دمحم مصطفى احمد على و  -  552

 256651برلم       21111114و منفردٌن ، تارٌخ : السٌد/مصطفى دمحم مصطفى احمد على مجتمعٌن ا

 121526برلم       21111114نهى ابراهٌم امام شحاته  شركة تضامن  مدٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  553

 121526برلم       21111114نهى ابراهٌم امام شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  554

 121526برلم       21111114نهى ابراهٌم امام شحاته  شركة تضامن  مدٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  555

 121526برلم       21111114نهى ابراهٌم امام شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  556

 121526برلم       21111114دٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ : نهى ابراهٌم امام شحاته  شركة تضامن  م -  552

 121526برلم       21111114نهى ابراهٌم امام شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  555

 121526برلم       21111114نهى ابراهٌم امام شحاته  شركة تضامن  مدٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  551

 121526برلم       21111114نهى ابراهٌم امام شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  511

 121526برلم       21111114نهى ابراهٌم امام شحاته  شركة تضامن  مدٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  511

 121526برلم       21111114توصٌة بسٌطة  مدٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :   نهى ابراهٌم امام شحاته -  512

 121526برلم       21111114نهى ابراهٌم امام شحاته  شركة تضامن  مدٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  513

 121526برلم       21111114رٌخ : نهى ابراهٌم امام شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تا -  514

 121526برلم       21111114نهى ابراهٌم امام شحاته  شركة تضامن  مدٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  515

 121526برلم       21111114نهى ابراهٌم امام شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر  من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  516

صطفى فهمً مرسً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن وائل م -  512

 321231برلم       21111114هشام السٌد لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن ، تارٌخ :  -فتحى حسٌن 

والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن فتحى فتحً حسٌن حسن المواردي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره  -  515

 321231برلم       21111114هشام السٌد لهم حك االداره والتولٌع مجتمعٌن ، تارٌخ :  -حسٌن 

    21111114وائل مصطفى فهمً مرسً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  511

 321231برلم   

    21111114حسٌن حسن المواردي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  فتحً -  111

 321231برلم   

لمدة عام ، تارٌخ :  -احمد كمال الدٌن عبدالنبى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن بشركة ردسً للمشروعات  -  111

 355251برلم       21111114

لمدة عام ، تارٌخ :  -ال الدٌن عبدالنبى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن بشركة ردسً للمشروعات احمد كم -  112

 355251برلم       21111114

صدٌك دمحم صدٌك ابو الحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه الى بند االدارة والتولٌع / ان للشرٌن  -  113

حك البٌع والشراء باسم الشركه بما فٌها سٌارات الشركه وكذلن له حك توكٌل الؽٌر فى كل  المتضامن السٌد / صدٌك دمحم صدٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اختصاصاته او بعضها وله حك توكٌل الؽٌر فى التعامل مع البنون والتعامل على الحسابات البنكٌه والتولٌع على التعالدات والعمود 

 225161برلم       21111114الخاصه بالشركه ، تارٌخ : 

صدٌك دمحم صدٌك ابو الحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه الى بند االدارة والتولٌع / ان للشرٌن  -  114

المتضامن السٌد / صدٌك دمحم صدٌك حك البٌع والشراء باسم الشركه بما فٌها سٌارات الشركه وكذلن له حك توكٌل الؽٌر فى كل 

ؽٌر فى التعامل مع البنون والتعامل على الحسابات البنكٌه والتولٌع على التعالدات والعمود اختصاصاته او بعضها وله حك توكٌل ال

 225161برلم       21111114الخاصه بالشركه ، تارٌخ : 

صدٌك دمحم صدٌك ابو الحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه الى بند االدارة والتولٌع / ان للشرٌن  -  115

سٌد / صدٌك دمحم صدٌك حك البٌع والشراء باسم الشركه بما فٌها سٌارات الشركه وكذلن له حك توكٌل الؽٌر فى كل المتضامن ال

اختصاصاته او بعضها وله حك توكٌل الؽٌر فى التعامل مع البنون والتعامل على الحسابات البنكٌه والتولٌع على التعالدات والعمود 

 225161برلم       21111114الخاصه بالشركه ، تارٌخ : 

    21111114بنى سوٌؾ ، تارٌخ :  -محمود دمحم نصرالدٌن احمدعبداللطٌؾ  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة ناصر  -  116

 2برلم   

 1برلم       21111115عصام دمحم الشٌمى دمحم الشٌمى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مصر المدٌمة ، تارٌخ :  -  112

 1برلم       21111115الشٌمى دمحم الشٌمى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مصر المدٌمة ، تارٌخ : عصام دمحم  -  115

 1برلم       21111115عصام دمحم الشٌمى دمحم الشٌمى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مصر المدٌمة ، تارٌخ :  -  111

لتولٌع للطرؾ االول السٌدة /  نبٌله السعٌد محمود نبٌله السعٌد محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة وا -  111

حسن والطرؾ الثانى السٌد / شرٌؾ فاروق على عثمان والطرؾ الثالث السٌدة / دالٌا فاروق على عثمان المتضامنٌن مجتمعٌن او 

ء والؽٌر ولهم مجتمعٌن منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادرة منهم ضمن اؼراض الشركه وبعنوانها وٌمثلوا الشركه امام المضا

    21111115او منفردٌن التولٌع بالصلح وااللرار به واالنكار واالبراء امام المضاء وجمٌع الجهات ولهم توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

 313645برلم   

برلم       21111115رامى احمد عبدالموى احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  111

315212 

برلم       21111115دمحم صادق حسٌن صادق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  112

315212 

برلم       21111115رامى احمد عبدالموى احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  113

315212 

برلم       21111115ق حسٌن صادق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم صاد -  114

315212 

نادٌة مبرون عبدالعزٌز عمارة خلٌفة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لمدة ثالثة اشهر اخرى اعتبارا من  -  115

 155131برلم       21111115، تارٌخ :  2111/11/1

ر مجدى جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول الدكتور امٌر مجدى جمٌل فمط امٌ -  116

منفردا فى كل ماورد نعمد الشركه االساسى وتعدٌالته فى تمثٌل الشركه امام المضاء والجهات الحكومٌه وٌحك له ابرام التصالح 

مضائٌه المرفوعه من او على الشركه عن نفسه وبصفته فى حدود اعمال الشركه وؼرضها ، والتنازل واالبراء فى كافه النزاعات ال

 312225برلم       21111115تارٌخ : 

امٌر مجدى جمٌل نسٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول الدكتور امٌر مجدى جمٌل فمط  -  112

الساسى وتعدٌالته فى تمثٌل الشركه امام المضاء والجهات الحكومٌه وٌحك له ابرام التصالح منفردا فى كل ماورد نعمد الشركه ا

والتنازل واالبراء فى كافه النزاعات المضائٌه المرفوعه من او على الشركه عن نفسه وبصفته فى حدود اعمال الشركه وؼرضها ، 

 312225برلم       21111115تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول الدكتور امٌر مجدى جمٌل فمط امٌر مجدى جمٌل ن -  115

منفردا فى كل ماورد نعمد الشركه االساسى وتعدٌالته فى تمثٌل الشركه امام المضاء والجهات الحكومٌه وٌحك له ابرام التصالح 

عه من او على الشركه عن نفسه وبصفته فى حدود اعمال الشركه وؼرضها ، والتنازل واالبراء فى كافه النزاعات المضائٌه المرفو

 312225برلم       21111115تارٌخ : 

امٌر مجدى جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول الدكتور امٌر مجدى جمٌل فمط  -  111

الته فى تمثٌل الشركه امام المضاء والجهات الحكومٌه وٌحك له ابرام التصالح منفردا فى كل ماورد نعمد الشركه االساسى وتعدٌ

والتنازل واالبراء فى كافه النزاعات المضائٌه المرفوعه من او على الشركه عن نفسه وبصفته فى حدود اعمال الشركه وؼرضها ، 

 312225برلم       21111115تارٌخ : 

امن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول الدكتور امٌر مجدى جمٌل فمط امٌر مجدى جمٌل نسٌم  شركة تض -  121

منفردا فى كل ماورد نعمد الشركه االساسى وتعدٌالته فى تمثٌل الشركه امام المضاء والجهات الحكومٌه وٌحك له ابرام التصالح 

الشركه عن نفسه وبصفته فى حدود اعمال الشركه وؼرضها ، والتنازل واالبراء فى كافه النزاعات المضائٌه المرفوعه من او على 

 312225برلم       21111115تارٌخ : 

امٌر مجدى جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول الدكتور امٌر مجدى جمٌل فمط  -  121

الشركه امام المضاء والجهات الحكومٌه وٌحك له ابرام التصالح  منفردا فى كل ماورد نعمد الشركه االساسى وتعدٌالته فى تمثٌل

والتنازل واالبراء فى كافه النزاعات المضائٌه المرفوعه من او على الشركه عن نفسه وبصفته فى حدود اعمال الشركه وؼرضها ، 

 312225برلم       21111115تارٌخ : 

حك االداره والتولٌع للطرؾ االول الدكتور امٌر مجدى جمٌل فمط   مجدى  جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  122

منفردا فى كل ماورد نعمد الشركه االساسى وتعدٌالته فى تمثٌل الشركه امام المضاء والجهات الحكومٌه وٌحك له ابرام التصالح 

بصفته فى حدود اعمال الشركه وؼرضها ، والتنازل واالبراء فى كافه النزاعات المضائٌه المرفوعه من او على الشركه عن نفسه و

 312225برلم       21111115تارٌخ : 

مجدى  جمٌل نسٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول الدكتور امٌر مجدى جمٌل فمط  -  123

الجهات الحكومٌه وٌحك له ابرام التصالح منفردا فى كل ماورد نعمد الشركه االساسى وتعدٌالته فى تمثٌل الشركه امام المضاء و

والتنازل واالبراء فى كافه النزاعات المضائٌه المرفوعه من او على الشركه عن نفسه وبصفته فى حدود اعمال الشركه وؼرضها ، 

 312225برلم       21111115تارٌخ : 

للطرؾ االول الدكتور امٌر مجدى جمٌل فمط  مجدى  جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع -  124

منفردا فى كل ماورد نعمد الشركه االساسى وتعدٌالته فى تمثٌل الشركه امام المضاء والجهات الحكومٌه وٌحك له ابرام التصالح 

لشركه وؼرضها ، والتنازل واالبراء فى كافه النزاعات المضائٌه المرفوعه من او على الشركه عن نفسه وبصفته فى حدود اعمال ا

 312225برلم       21111115تارٌخ : 

مجدى  جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول الدكتور امٌر مجدى جمٌل فمط  -  125

له ابرام التصالح  منفردا فى كل ماورد نعمد الشركه االساسى وتعدٌالته فى تمثٌل الشركه امام المضاء والجهات الحكومٌه وٌحك

والتنازل واالبراء فى كافه النزاعات المضائٌه المرفوعه من او على الشركه عن نفسه وبصفته فى حدود اعمال الشركه وؼرضها ، 

 312225برلم       21111115تارٌخ : 

امٌر مجدى جمٌل فمط مجدى  جمٌل نسٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول الدكتور  -  126

منفردا فى كل ماورد نعمد الشركه االساسى وتعدٌالته فى تمثٌل الشركه امام المضاء والجهات الحكومٌه وٌحك له ابرام التصالح 

والتنازل واالبراء فى كافه النزاعات المضائٌه المرفوعه من او على الشركه عن نفسه وبصفته فى حدود اعمال الشركه وؼرضها ، 

 312225برلم       21111115: تارٌخ 

مجدى  جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول الدكتور امٌر مجدى جمٌل فمط  -  122

منفردا فى كل ماورد نعمد الشركه االساسى وتعدٌالته فى تمثٌل الشركه امام المضاء والجهات الحكومٌه وٌحك له ابرام التصالح 

تنازل واالبراء فى كافه النزاعات المضائٌه المرفوعه من او على الشركه عن نفسه وبصفته فى حدود اعمال الشركه وؼرضها ، وال

 312225برلم       21111115تارٌخ : 

 312225برلم       21111115امٌر مجدى جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 312225برلم       21111115امٌر مجدى جمٌل نسٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  121

 312225برلم       21111115امٌر مجدى جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  131

 312225برلم       21111115مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  امٌر مجدى جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  -  131

 312225برلم       21111115امٌر مجدى جمٌل نسٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  132

 312225برلم       21111115امٌر مجدى جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  133

 312225برلم       21111115مجدى  جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  134

 312225برلم       21111115شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  مجدى  جمٌل نسٌم  شركة تضامن  مدٌر و -  135

 312225برلم       21111115مجدى  جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  136

 312225برلم       21111115مجدى  جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  132

 312225برلم       21111115مجدى  جمٌل نسٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  135

 312225برلم       21111115مجدى  جمٌل نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  131

 1برلم       21111115مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحى العاشر   عالء الدٌن على محمود على -  141

 1برلم       21111115مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -عالء الدٌن على محمود على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحى العاشر  -  141

 1برلم       21111115مدٌنة نصر ، تارٌخ :  -شر عالء الدٌن على محمود على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحى العا -  142

حسن عبد الرازق حسن حسنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌكون للطرؾ االول السٌد /   -  143

ى جمٌع طلعت نظٌر مسعد شحاته والسٌدة / لٌدٌا طلعت نظٌر مسعد شحاته مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى تمثٌل الشركة ف

االجراءات وامام جمٌع الجهات الرسمٌة والهٌئات والشركات واالفراد والمحاكم والبنون وحك التولٌع على السندات والصكون 

والمستندات والفواتٌر التجارٌه وجمٌع المعامالت المتعلمه بنشاط الشركة وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص بالتعهدات 

 365142برلم       21111115ببٌع اصول الشركة او عمد لرض من المروض او ، تارٌخ : والمعامالت والتصرفات الخاصه 

حسن عبد الرازق حسن حسنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌكون للطرؾ االول السٌد /   -  144

منفردٌن وذلن فى تمثٌل الشركة فى جمٌع  طلعت نظٌر مسعد شحاته والسٌدة / لٌدٌا طلعت نظٌر مسعد شحاته مجتمعٌن او

االجراءات وامام جمٌع الجهات الرسمٌة والهٌئات والشركات واالفراد والمحاكم والبنون وحك التولٌع على السندات والصكون 

ات والمستندات والفواتٌر التجارٌه وجمٌع المعامالت المتعلمه بنشاط الشركة وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص بالتعهد

 365142برلم       21111115والمعامالت والتصرفات الخاصه ببٌع اصول الشركة او عمد لرض من المروض او ، تارٌخ : 

حسن عبد الرازق حسن حسنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌكون للطرؾ االول السٌد /   -  145

طلعت نظٌر مسعد شحاته مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى تمثٌل الشركة فى جمٌع طلعت نظٌر مسعد شحاته والسٌدة / لٌدٌا 

االجراءات وامام جمٌع الجهات الرسمٌة والهٌئات والشركات واالفراد والمحاكم والبنون وحك التولٌع على السندات والصكون 

راضها على انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمستندات والفواتٌر التجارٌه وجمٌع المعامالت المتعلمه بنشاط الشركة وضمن اؼ

 365142برلم       21111115والمعامالت والتصرفات الخاصه ببٌع اصول الشركة او عمد لرض من المروض او ، تارٌخ : 

حسن عبد الرازق حسن حسنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌكون للطرؾ االول السٌد /   -  146

ظٌر مسعد شحاته والسٌدة / لٌدٌا طلعت نظٌر مسعد شحاته مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى تمثٌل الشركة فى جمٌع طلعت ن

االجراءات وامام جمٌع الجهات الرسمٌة والهٌئات والشركات واالفراد والمحاكم والبنون وحك التولٌع على السندات والصكون 

ت المتعلمه بنشاط الشركة وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمستندات والفواتٌر التجارٌه وجمٌع المعامال

 365142برلم       21111115والمعامالت والتصرفات الخاصه ببٌع اصول الشركة او عمد لرض من المروض او ، تارٌخ : 
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كون للطرؾ االول السٌد /  حسن عبد الرازق حسن حسنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌ -  142

طلعت نظٌر مسعد شحاته والسٌدة / لٌدٌا طلعت نظٌر مسعد شحاته مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى تمثٌل الشركة فى جمٌع 

االجراءات وامام جمٌع الجهات الرسمٌة والهٌئات والشركات واالفراد والمحاكم والبنون وحك التولٌع على السندات والصكون 

لفواتٌر التجارٌه وجمٌع المعامالت المتعلمه بنشاط الشركة وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمستندات وا

 365142برلم       21111115والمعامالت والتصرفات الخاصه ببٌع اصول الشركة او عمد لرض من المروض او ، تارٌخ : 

ن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌكون للطرؾ االول السٌد /  حسن عبد الرازق حسن حسنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  145

طلعت نظٌر مسعد شحاته والسٌدة / لٌدٌا طلعت نظٌر مسعد شحاته مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى تمثٌل الشركة فى جمٌع 

ى السندات والصكون االجراءات وامام جمٌع الجهات الرسمٌة والهٌئات والشركات واالفراد والمحاكم والبنون وحك التولٌع عل

والمستندات والفواتٌر التجارٌه وجمٌع المعامالت المتعلمه بنشاط الشركة وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص بالتعهدات 

 365142برلم       21111115والمعامالت والتصرفات الخاصه ببٌع اصول الشركة او عمد لرض من المروض او ، تارٌخ : 

اته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌكون للطرؾ االول السٌد /  طلعت طلعت نظٌر مسعد شح -  141

نظٌر مسعد شحاته والسٌدة / لٌدٌا طلعت نظٌر مسعد شحاته مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى تمثٌل الشركة فى جمٌع االجراءات وامام 

محاكم والبنون وحك التولٌع على السندات والصكون والمستندات والفواتٌر جمٌع الجهات الرسمٌة والهٌئات والشركات واالفراد وال

التجارٌه وجمٌع المعامالت المتعلمه بنشاط الشركة وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت والتصرفات 

 365142برلم       21111115الخاصه ببٌع اصول الشركة او عمد لرض من المروض او ، تارٌخ : 

طلعت نظٌر مسعد شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌكون للطرؾ االول السٌد /  طلعت  -  151

نظٌر مسعد شحاته والسٌدة / لٌدٌا طلعت نظٌر مسعد شحاته مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى تمثٌل الشركة فى جمٌع االجراءات وامام 

لهٌئات والشركات واالفراد والمحاكم والبنون وحك التولٌع على السندات والصكون والمستندات والفواتٌر جمٌع الجهات الرسمٌة وا

التجارٌه وجمٌع المعامالت المتعلمه بنشاط الشركة وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت والتصرفات 

 365142برلم       21111115رٌخ : الخاصه ببٌع اصول الشركة او عمد لرض من المروض او ، تا

طلعت نظٌر مسعد شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌكون للطرؾ االول السٌد /  طلعت  -  151

وامام نظٌر مسعد شحاته والسٌدة / لٌدٌا طلعت نظٌر مسعد شحاته مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى تمثٌل الشركة فى جمٌع االجراءات 

جمٌع الجهات الرسمٌة والهٌئات والشركات واالفراد والمحاكم والبنون وحك التولٌع على السندات والصكون والمستندات والفواتٌر 

التجارٌه وجمٌع المعامالت المتعلمه بنشاط الشركة وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت والتصرفات 

 365142برلم       21111115او عمد لرض من المروض او ، تارٌخ : الخاصه ببٌع اصول الشركة 

طلعت نظٌر مسعد شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌكون للطرؾ االول السٌد /  طلعت  -  152

ٌل الشركة فى جمٌع االجراءات وامام نظٌر مسعد شحاته والسٌدة / لٌدٌا طلعت نظٌر مسعد شحاته مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى تمث

جمٌع الجهات الرسمٌة والهٌئات والشركات واالفراد والمحاكم والبنون وحك التولٌع على السندات والصكون والمستندات والفواتٌر 

فات التجارٌه وجمٌع المعامالت المتعلمه بنشاط الشركة وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت والتصر

 365142برلم       21111115الخاصه ببٌع اصول الشركة او عمد لرض من المروض او ، تارٌخ : 

طلعت نظٌر مسعد شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌكون للطرؾ االول السٌد /  طلعت  -  153

تمعٌن او منفردٌن وذلن فى تمثٌل الشركة فى جمٌع االجراءات وامام نظٌر مسعد شحاته والسٌدة / لٌدٌا طلعت نظٌر مسعد شحاته مج

جمٌع الجهات الرسمٌة والهٌئات والشركات واالفراد والمحاكم والبنون وحك التولٌع على السندات والصكون والمستندات والفواتٌر 

بالتعهدات والمعامالت والتصرفات  التجارٌه وجمٌع المعامالت المتعلمه بنشاط الشركة وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص

 365142برلم       21111115الخاصه ببٌع اصول الشركة او عمد لرض من المروض او ، تارٌخ : 

طلعت نظٌر مسعد شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌكون للطرؾ االول السٌد /  طلعت  -  154

ٌدٌا طلعت نظٌر مسعد شحاته مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى تمثٌل الشركة فى جمٌع االجراءات وامام نظٌر مسعد شحاته والسٌدة / ل

جمٌع الجهات الرسمٌة والهٌئات والشركات واالفراد والمحاكم والبنون وحك التولٌع على السندات والصكون والمستندات والفواتٌر 

من اؼراضها على انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت والتصرفات التجارٌه وجمٌع المعامالت المتعلمه بنشاط الشركة وض

 365142برلم       21111115الخاصه ببٌع اصول الشركة او عمد لرض من المروض او ، تارٌخ : 
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 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسن عبد الرازق حسن حسنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رهن الشركة او اى اصل من اصولها فٌجب لتكون نافذه  -  155

الشركة والؽٌر ان تصدر من الشركاء المتضامنٌن جمٌعا عدا التصرؾ فى بٌع السٌارات او التعامل مع شركات التامٌن فى حك 

 365142برلم       21111115فٌحك للشرٌكٌن االول والرابع مجتمعٌن او منفردٌن دون الرجوع لبالى الشركاء ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  رهن الشركة او اى اصل من اصولها فٌجب لتكون نافذه   حسن عبد الرازق حسن حسنً  توصٌة بسٌطة -  156

فى حك الشركة والؽٌر ان تصدر من الشركاء المتضامنٌن جمٌعا عدا التصرؾ فى بٌع السٌارات او التعامل مع شركات التامٌن 

 365142برلم       21111115فٌحك للشرٌكٌن االول والرابع مجتمعٌن او منفردٌن دون الرجوع لبالى الشركاء ، تارٌخ : 

حسن عبد الرازق حسن حسنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رهن الشركة او اى اصل من اصولها فٌجب لتكون نافذه  -  152

فى حك الشركة والؽٌر ان تصدر من الشركاء المتضامنٌن جمٌعا عدا التصرؾ فى بٌع السٌارات او التعامل مع شركات التامٌن 

 365142برلم       21111115االول والرابع مجتمعٌن او منفردٌن دون الرجوع لبالى الشركاء ، تارٌخ :  فٌحك للشرٌكٌن

حسن عبد الرازق حسن حسنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رهن الشركة او اى اصل من اصولها فٌجب لتكون نافذه  -  155

عدا التصرؾ فى بٌع السٌارات او التعامل مع شركات التامٌن  فى حك الشركة والؽٌر ان تصدر من الشركاء المتضامنٌن جمٌعا

 365142برلم       21111115فٌحك للشرٌكٌن االول والرابع مجتمعٌن او منفردٌن دون الرجوع لبالى الشركاء ، تارٌخ : 

ب لتكون نافذه حسن عبد الرازق حسن حسنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رهن الشركة او اى اصل من اصولها فٌج -  151

فى حك الشركة والؽٌر ان تصدر من الشركاء المتضامنٌن جمٌعا عدا التصرؾ فى بٌع السٌارات او التعامل مع شركات التامٌن 

 365142برلم       21111115فٌحك للشرٌكٌن االول والرابع مجتمعٌن او منفردٌن دون الرجوع لبالى الشركاء ، تارٌخ : 

سن حسنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رهن الشركة او اى اصل من اصولها فٌجب لتكون نافذه حسن عبد الرازق ح -  161

فى حك الشركة والؽٌر ان تصدر من الشركاء المتضامنٌن جمٌعا عدا التصرؾ فى بٌع السٌارات او التعامل مع شركات التامٌن 

 365142برلم       21111115ى الشركاء ، تارٌخ : فٌحك للشرٌكٌن االول والرابع مجتمعٌن او منفردٌن دون الرجوع لبال

طلعت نظٌر مسعد شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رهن الشركة او اى اصل من اصولها فٌجب لتكون نافذه فى حك  -  161

مٌن فٌحك الشركة والؽٌر ان تصدر من الشركاء المتضامنٌن جمٌعا عدا التصرؾ فى بٌع السٌارات او التعامل مع شركات التا

 365142برلم       21111115للشرٌكٌن االول والرابع مجتمعٌن او منفردٌن دون الرجوع لبالى الشركاء ، تارٌخ : 

طلعت نظٌر مسعد شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رهن الشركة او اى اصل من اصولها فٌجب لتكون نافذه فى حك  -  162

الشركة والؽٌر ان تصدر من الشركاء المتضامنٌن جمٌعا عدا التصرؾ فى بٌع السٌارات او التعامل مع شركات التامٌن فٌحك 

 365142برلم       21111115ردٌن دون الرجوع لبالى الشركاء ، تارٌخ : للشرٌكٌن االول والرابع مجتمعٌن او منف

طلعت نظٌر مسعد شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رهن الشركة او اى اصل من اصولها فٌجب لتكون نافذه فى حك  -  163

لتعامل مع شركات التامٌن فٌحك الشركة والؽٌر ان تصدر من الشركاء المتضامنٌن جمٌعا عدا التصرؾ فى بٌع السٌارات او ا

 365142برلم       21111115للشرٌكٌن االول والرابع مجتمعٌن او منفردٌن دون الرجوع لبالى الشركاء ، تارٌخ : 

طلعت نظٌر مسعد شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رهن الشركة او اى اصل من اصولها فٌجب لتكون نافذه فى حك  -  164

ن تصدر من الشركاء المتضامنٌن جمٌعا عدا التصرؾ فى بٌع السٌارات او التعامل مع شركات التامٌن فٌحك الشركة والؽٌر ا

 365142برلم       21111115للشرٌكٌن االول والرابع مجتمعٌن او منفردٌن دون الرجوع لبالى الشركاء ، تارٌخ : 

الشركة او اى اصل من اصولها فٌجب لتكون نافذه فى حك  طلعت نظٌر مسعد شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رهن -  165

الشركة والؽٌر ان تصدر من الشركاء المتضامنٌن جمٌعا عدا التصرؾ فى بٌع السٌارات او التعامل مع شركات التامٌن فٌحك 

 365142 برلم      21111115للشرٌكٌن االول والرابع مجتمعٌن او منفردٌن دون الرجوع لبالى الشركاء ، تارٌخ : 

طلعت نظٌر مسعد شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رهن الشركة او اى اصل من اصولها فٌجب لتكون نافذه فى حك  -  166

الشركة والؽٌر ان تصدر من الشركاء المتضامنٌن جمٌعا عدا التصرؾ فى بٌع السٌارات او التعامل مع شركات التامٌن فٌحك 

 365142برلم       21111115ن او منفردٌن دون الرجوع لبالى الشركاء ، تارٌخ : للشرٌكٌن االول والرابع مجتمعٌ
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1 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1برلم       21111115خالد فتحى احمد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جزٌرة العرب ، تارٌخ :  -  1151

 1برلم       21111115خالد فتحى احمد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جزٌرة العرب ، تارٌخ :  -  1111

 1برلم       21111115خالد فتحى احمد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جزٌرة العرب ، تارٌخ :  -  1111

 1برلم       21111115دمحم سلٌمان سلمان منصور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جزٌرة العرب ، تارٌخ :  -  1112

 1برلم       21111115تارٌخ : دمحم سلٌمان سلمان منصور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جزٌرة العرب ،  -  1113

 1برلم       21111115دمحم سلٌمان سلمان منصور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جزٌرة العرب ، تارٌخ :  -  1114

    21111115امٌر على رٌاض دمحم عافٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1115

 316121برلم   

    21111115امٌر على رٌاض دمحم عافٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1116

 316121برلم   

برلم       21111115رانٌا دمحم عطٌه احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1112

316121 

برلم       21111115نٌا دمحم عطٌه احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : را -  1115

316121 

امٌر على رٌاض دمحم عافٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل/ ٌكون حك التولٌع للشرٌن االول المتضامن ) رانٌا  -  1111

بد المحسن سلٌمان دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما حك التعامل باسم الشركه الشركه وتمثٌلها امام دمحم عطٌه احمد والشرٌن الثانى ع

جمٌع الجهات وااللتراض باسم الشركه والتعامل مع كافه البنون من سحب واٌداع المبالػ وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على 

ى تمس اصول الشركه من بٌع وشراء وتمرٌر حك عٌنى او تبعى فال الشٌكات واستصدار خطابات الضمان امام اعمال التصرؾ الت

 316121برلم       21111115ٌنفذ اال بموافمه كتابٌه من كافه الشركاء ، تارٌخ : 

امٌر على رٌاض دمحم عافٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل/ ٌكون حك التولٌع للشرٌن االول المتضامن ) رانٌا  -  1111

احمد والشرٌن الثانى عبد المحسن سلٌمان دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما حك التعامل باسم الشركه الشركه وتمثٌلها امام  دمحم عطٌه

جمٌع الجهات وااللتراض باسم الشركه والتعامل مع كافه البنون من سحب واٌداع المبالػ وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على 

امام اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركه من بٌع وشراء وتمرٌر حك عٌنى او تبعى فال  الشٌكات واستصدار خطابات الضمان

 316121برلم       21111115ٌنفذ اال بموافمه كتابٌه من كافه الشركاء ، تارٌخ : 

) رانٌا دمحم عطٌه  رانٌا دمحم عطٌه احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل/ ٌكون حك التولٌع للشرٌن االول المتضامن -  1111

احمد والشرٌن الثانى عبد المحسن سلٌمان دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما حك التعامل باسم الشركه الشركه وتمثٌلها امام جمٌع 

الجهات وااللتراض باسم الشركه والتعامل مع كافه البنون من سحب واٌداع المبالػ وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات 

صدار خطابات الضمان امام اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركه من بٌع وشراء وتمرٌر حك عٌنى او تبعى فال ٌنفذ اال واست

 316121برلم       21111115بموافمه كتابٌه من كافه الشركاء ، تارٌخ : 

رٌن االول المتضامن ) رانٌا دمحم عطٌه رانٌا دمحم عطٌه احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل/ ٌكون حك التولٌع للش -  1112

احمد والشرٌن الثانى عبد المحسن سلٌمان دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما حك التعامل باسم الشركه الشركه وتمثٌلها امام جمٌع 

ع على الشٌكات الجهات وااللتراض باسم الشركه والتعامل مع كافه البنون من سحب واٌداع المبالػ وفتح وؼلك الحسابات والتولٌ

واستصدار خطابات الضمان امام اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركه من بٌع وشراء وتمرٌر حك عٌنى او تبعى فال ٌنفذ اال 

 316121برلم       21111115بموافمه كتابٌه من كافه الشركاء ، تارٌخ : 

خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  عالء سٌد عبدالرؤوؾ  دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  -  1113

 312624برلم       21111115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حسام  سٌد  عبدالرؤوؾ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  1114

 312624برلم       21111115

متضامن  االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء الحالٌٌن مجتمعٌن او  عالء سٌد عبدالرؤوؾ  دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن -  1115

 312624برلم       21111115منفردٌن ، تارٌخ : 

حسام  سٌد  عبدالرؤوؾ  دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء الحالٌٌن مجتمعٌن او  -  1116

 312624برلم       21111115منفردٌن ، تارٌخ : 

بدر ناصر دمحم عبد المحسن الخرافى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة على بٌع مساهمة الشركة فى راس مال  -  1112

عضو مجلس االدارة المنتدب , والسٌد /  -شركة مان لتصنٌع تٌل الفرامل وتفوٌض السٌد الدكتور / مجدى دمحم فكرى زاهد الجبٌلى 

مجتمعٌن فى التولٌع على عمود فتح الحساب بشركات السمسرة والتولٌع على اوامر البٌع  -االدارة عضو مجلس  -دمحم طلعت جبر 

    21111115لتنفٌذ العملٌة لكمٌة االسهم الؽٌر ممٌدة فى البورصة والمخالصات وكافة المستندات الالزمة النهاء العملٌة ، تارٌخ : 

 313124برلم   

نٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  نور عبدالاله دمحم حسانٌن االداره والتولٌع للشركاء االول هاشم عبدالاله دمحم حسا -  1115

/حسانٌن عبدالاله دمحم حسٌن والثانى/دمحم عبدالاله دمحم حسانٌن والثالث/نور عبدالاله دمحم حسانٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 355515برلم       21111116

دمحم حسانٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  نور عبدالاله دمحم حسانٌن االداره والتولٌع للشركاء االول  هاشم عبدالاله -  1111

/حسانٌن عبدالاله دمحم حسٌن والثانى/دمحم عبدالاله دمحم حسانٌن والثالث/نور عبدالاله دمحم حسانٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 355515برلم       21111116

عبدالاله دمحم حسانٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  نور عبدالاله دمحم حسانٌن االداره والتولٌع للشركاء االول  هاشم -  1111

/حسانٌن عبدالاله دمحم حسٌن والثانى/دمحم عبدالاله دمحم حسانٌن والثالث/نور عبدالاله دمحم حسانٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 355515برلم       21111116

هاشم عبدالاله دمحم حسانٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  نور عبدالاله دمحم حسانٌن االداره والتولٌع للشركاء االول  -  1111

/حسانٌن عبدالاله دمحم حسٌن والثانى/دمحم عبدالاله دمحم حسانٌن والثالث/نور عبدالاله دمحم حسانٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 355515برلم       21111116

حسانٌن عبدالاله دمحم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  نور عبدالاله دمحم حسانٌن االداره والتولٌع للشركاء  -  1112

خ : االول /حسانٌن عبدالاله دمحم حسٌن والثانى/دمحم عبدالاله دمحم حسانٌن والثالث/نور عبدالاله دمحم حسانٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌ

 355515برلم       21111116

حسانٌن عبدالاله دمحم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  نور عبدالاله دمحم حسانٌن االداره والتولٌع للشركاء  -  1113

، تارٌخ : االول /حسانٌن عبدالاله دمحم حسٌن والثانى/دمحم عبدالاله دمحم حسانٌن والثالث/نور عبدالاله دمحم حسانٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

 355515برلم       21111116

حسانٌن عبدالاله دمحم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  نور عبدالاله دمحم حسانٌن االداره والتولٌع للشركاء  -  1114

عٌن او منفردٌن ، تارٌخ : االول /حسانٌن عبدالاله دمحم حسٌن والثانى/دمحم عبدالاله دمحم حسانٌن والثالث/نور عبدالاله دمحم حسانٌن مجتم

 355515برلم       21111116

حسانٌن عبدالاله دمحم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  نور عبدالاله دمحم حسانٌن االداره والتولٌع للشركاء  -  1115

 حسانٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : االول /حسانٌن عبدالاله دمحم حسٌن والثانى/دمحم عبدالاله دمحم حسانٌن والثالث/نور عبدالاله دمحم

 355515برلم       21111116

عبد الوهاب سٌد طه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر ادارى  تعٌٌن السٌد عبدالوهاب سٌد طه دمحم بدال من عمرو عبدالهادى سٌد  -  1116

 425561برلم       21111116سلطان بمنصب المدٌر المسؤل ومدٌر ادارة التخلٌص الجمركى ، تارٌخ : 

عبد الوهاب سٌد طه دمحم  شركة تضامن  مدٌر ادارى  تعٌٌن السٌد عبدالوهاب سٌد طه دمحم بدال من عمرو عبدالهادى سٌد  -  1112

 425561برلم       21111116سلطان بمنصب المدٌر المسؤل ومدٌر ادارة التخلٌص الجمركى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  تعٌٌن السٌد/محمود خلٌل دمحم خلٌل مدٌر للشركه من الناحٌه الفنٌه محمود خلٌل دمحم خلٌل  ت -  1115

 315141برلم       21111116والسٌاحٌه بدال من السٌدة/ دالٌا عبدالرحٌم جابر ، تارٌخ : 

حموله ، تارٌخ : محمود العبد عبدالنعٌم جراجى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه  -  1111

 423122برلم       21111116

    21111116عمرو احمد عبدالعزٌز دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1121

 423122برلم   

برلم       21111116خ : احمد دمحم عٌد امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌ -  1121

423122 

    21111116وفاء عابدٌن مرتضى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1122

 423122برلم   

احمد عبدالعزٌز دمحم مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1123

 423122برلم       21111116

محمود العبد عبدالنعٌم جراجى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة وحك التولٌع للشرٌن محمود العبد عبدالنعٌم له حك  -  1124

ها االدارة والتولٌع منفرد وتعٌنه مدٌر للشركة للمدٌر الحك فى التعامل مع البنون من فتح الحسابات وؼلمها واالٌداع والسحب من

وتحرٌر شٌكات على حساب الشركة للمدٌر الحك فى شراء االصول باسم الشركة ولؽرضها صالحٌات المدٌر الخاصه ببٌع اصول 

جنٌه  251111الشركة وممتلكاتها والتنازل عن عمودها او االلتراض من البنون او الرهن لممتلكات الشركة تكون نافذه فى حدود 

 423122برلم       21111116ى وما زاد عن هذه المٌمه ، تارٌخ : فمط مئتان وخمسون الؾ جنٌها مصر

عمرو احمد عبدالعزٌز دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة وحك التولٌع للشرٌن محمود العبد عبدالنعٌم له حك  -  1125

الحسابات وؼلمها واالٌداع والسحب منها االدارة والتولٌع منفرد وتعٌنه مدٌر للشركة للمدٌر الحك فى التعامل مع البنون من فتح 

وتحرٌر شٌكات على حساب الشركة للمدٌر الحك فى شراء االصول باسم الشركة ولؽرضها صالحٌات المدٌر الخاصه ببٌع اصول 

نٌه ج 251111الشركة وممتلكاتها والتنازل عن عمودها او االلتراض من البنون او الرهن لممتلكات الشركة تكون نافذه فى حدود 

 423122برلم       21111116فمط مئتان وخمسون الؾ جنٌها مصرى وما زاد عن هذه المٌمه ، تارٌخ : 

احمد دمحم عٌد امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة وحك التولٌع للشرٌن محمود العبد عبدالنعٌم له حك االدارة  -  1126

فى التعامل مع البنون من فتح الحسابات وؼلمها واالٌداع والسحب منها وتحرٌر والتولٌع منفرد وتعٌنه مدٌر للشركة للمدٌر الحك 

شٌكات على حساب الشركة للمدٌر الحك فى شراء االصول باسم الشركة ولؽرضها صالحٌات المدٌر الخاصه ببٌع اصول الشركة 

جنٌه فمط  251111تكون نافذه فى حدود  وممتلكاتها والتنازل عن عمودها او االلتراض من البنون او الرهن لممتلكات الشركة

 423122برلم       21111116مئتان وخمسون الؾ جنٌها مصرى وما زاد عن هذه المٌمه ، تارٌخ : 

وفاء عابدٌن مرتضى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة وحك التولٌع للشرٌن محمود العبد عبدالنعٌم له حك  -  1122

وتعٌنه مدٌر للشركة للمدٌر الحك فى التعامل مع البنون من فتح الحسابات وؼلمها واالٌداع والسحب منها  االدارة والتولٌع منفرد

وتحرٌر شٌكات على حساب الشركة للمدٌر الحك فى شراء االصول باسم الشركة ولؽرضها صالحٌات المدٌر الخاصه ببٌع اصول 

جنٌه  251111البنون او الرهن لممتلكات الشركة تكون نافذه فى حدود  الشركة وممتلكاتها والتنازل عن عمودها او االلتراض من

 423122برلم       21111116فمط مئتان وخمسون الؾ جنٌها مصرى وما زاد عن هذه المٌمه ، تارٌخ : 

النعٌم له احمد عبدالعزٌز دمحم مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة وحك التولٌع للشرٌن محمود العبد عبد -  1125

حك االدارة والتولٌع منفرد وتعٌنه مدٌر للشركة للمدٌر الحك فى التعامل مع البنون من فتح الحسابات وؼلمها واالٌداع والسحب منها 

وتحرٌر شٌكات على حساب الشركة للمدٌر الحك فى شراء االصول باسم الشركة ولؽرضها صالحٌات المدٌر الخاصه ببٌع اصول 

جنٌه  251111ا والتنازل عن عمودها او االلتراض من البنون او الرهن لممتلكات الشركة تكون نافذه فى حدود الشركة وممتلكاته

 423122برلم       21111116فمط مئتان وخمسون الؾ جنٌها مصرى وما زاد عن هذه المٌمه ، تارٌخ : 

وله  1لحصول على موافمة كتابٌه من جمٌع الشركاءمحمود العبد عبدالنعٌم جراجى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌجب ا -  1121

الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من صالحٌته تعٌٌن السٌد/ احمد عبده احمد شحاته الشعراوى مدٌر وشرٌن 

 423122برلم       21111116مدٌرالداره التخلٌص الجمركى بالشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وله  1ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌجب الحصول على موافمة كتابٌه من جمٌع الشركاءعمرو احمد عبدالعزٌز دمحم  ش -  1131

الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من صالحٌته تعٌٌن السٌد/ احمد عبده احمد شحاته الشعراوى مدٌر وشرٌن 

 423122برلم       21111116مدٌرالداره التخلٌص الجمركى بالشركه ، تارٌخ : 

وله الحك فى  1احمد دمحم عٌد امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌجب الحصول على موافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء -  1131

توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من صالحٌته تعٌٌن السٌد/ احمد عبده احمد شحاته الشعراوى مدٌر وشرٌن مدٌرالداره 

 423122برلم       21111116التخلٌص الجمركى بالشركه ، تارٌخ : 

وله  1وفاء عابدٌن مرتضى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌجب الحصول على موافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء -  1132

الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من صالحٌته تعٌٌن السٌد/ احمد عبده احمد شحاته الشعراوى مدٌر وشرٌن 

 423122برلم       21111116بالشركه ، تارٌخ : مدٌرالداره التخلٌص الجمركى 

وله  1احمد عبدالعزٌز دمحم مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌجب الحصول على موافمة كتابٌه من جمٌع الشركاء -  1133

ٌن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من صالحٌته تعٌٌن السٌد/ احمد عبده احمد شحاته الشعراوى مدٌر وشر

 423122برلم       21111116مدٌرالداره التخلٌص الجمركى بالشركه ، تارٌخ : 

محمود العبد عبدالنعٌم جراجى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1134

 423122برلم       21111116

و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : عمرو احمد عبدالعزٌز دمحم  شركة تضامن  مدٌر  -  1135

 423122برلم       21111116

    21111116احمد دمحم عٌد امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1136

 423122برلم   

وفاء عابدٌن مرتضى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1132

 423122برلم       21111116

احمد عبدالعزٌز دمحم مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1135

 423122برلم       21111116

دمحم مصطفى حسن عبد العظٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / من حك االطراؾ  -  1131

الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى تمثٌل الشركه امام البنون وفى اجراء كافه المعامالت البنكٌه وحك الرهن وااللتراض 

لى الشٌكات وصرفها وفتح الحسابات باسم الشركه واالٌداع والسحب وتمثٌل الشركه امام جمٌع والتولٌع علٌها وكذلن التولٌع ع

 313212برلم       21111116الجهات والمصالح الحكومٌه وؼٌرها ، تارٌخ : 

طراؾ دمحم مصطفى حسن عبد العظٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / من حك اال -  1141

الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى تمثٌل الشركه امام البنون وفى اجراء كافه المعامالت البنكٌه وحك الرهن وااللتراض 

والتولٌع علٌها وكذلن التولٌع على الشٌكات وصرفها وفتح الحسابات باسم الشركه واالٌداع والسحب وتمثٌل الشركه امام جمٌع 

 313212برلم       21111116كومٌه وؼٌرها ، تارٌخ : الجهات والمصالح الح

دمحم مصطفى حسن عبد العظٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / من حك االطراؾ  -  1141

وحك الرهن وااللتراض الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى تمثٌل الشركه امام البنون وفى اجراء كافه المعامالت البنكٌه 

والتولٌع علٌها وكذلن التولٌع على الشٌكات وصرفها وفتح الحسابات باسم الشركه واالٌداع والسحب وتمثٌل الشركه امام جمٌع 

 313212برلم       21111116الجهات والمصالح الحكومٌه وؼٌرها ، تارٌخ : 

موصى  رفع الوالٌه عن الشرٌن لبلوؼه سن الرشد ، تارٌخ : محمود مجدى عبد الفتاح ؼرٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  1142

 356511برلم       21111116

محمود مجدى عبد الفتاح ؼرٌب  شركة تضامن  شرٌن موصى  رفع الوالٌه عن الشرٌن لبلوؼه سن الرشد ، تارٌخ :  -  1143

 356511برلم       21111116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سٌطة  شرٌن موصى  رفع الوالٌه عن الشرٌن لبلوؼه سن الرشد ، تارٌخ : محمود مجدى عبد الفتاح ؼرٌب  توصٌة ب -  1144

 356511برلم       21111116

محمود مجدى عبد الفتاح ؼرٌب  شركة تضامن  شرٌن موصى  رفع الوالٌه عن الشرٌن لبلوؼه سن الرشد ، تارٌخ :  -  1145

 356511برلم       21111116

ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون االدارٌة والفروع اعتبارا من هشام مصطفى فهمى زكرٌا  ش -  1146

 131224برلم       21111116ولمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة ، تارٌخ :  2115/4/11

هشام مصطفى فهمى زكرٌا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون االدارٌة والفروع اعتبارا من  -  1142

 131224برلم       21111116ولمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة ، تارٌخ :  2115/4/11

ولمدة  2115/4/11االمام ابراهٌم حسن شهاب  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون االدارٌة والفروع اعتبارا من  -  1145

 131224 برلم      21111116تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة ، تارٌخ : 

ولمدة  2115/4/11االمام ابراهٌم حسن شهاب  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون االدارٌة والفروع اعتبارا من  -  1141

 131224برلم       21111116تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة ، تارٌخ : 

للشئون االدارٌة والفروع اعتبارا من دمحم كمال السٌد عبدالرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   -  1151

 131224برلم       21111116ولمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة ، تارٌخ :  2115/4/11

دمحم كمال السٌد عبدالرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون االدارٌة والفروع اعتبارا من  -  1151

 131224برلم       21111116مدة التجدٌد الحالٌة ، تارٌخ : ولمدة تنتهى بانتهاء  2115/4/11

 2115/4/11عزة عادل على عزمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون االدارٌة والفروع اعتبارا من  -  1152

 131224برلم       21111116ولمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة ، تارٌخ : 

 2115/4/11على عزمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون االدارٌة والفروع اعتبارا من عزة عادل  -  1153

 131224برلم       21111116ولمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2122/2115هشام مصطفى فهمى زكرٌا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  1154

 131224برلم       21111116

، تارٌخ :  2122/2115هشام مصطفى فهمى زكرٌا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  1155

 131224برلم       21111116

    21111116، تارٌخ :  2122/2115االمام ابراهٌم حسن شهاب  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  1156

 131224برلم   

    21111116، تارٌخ :  2122/2115االمام ابراهٌم حسن شهاب  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  1152

 131224برلم   

، تارٌخ :  2122/2115دمحم كمال السٌد عبدالرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  1155

 131224برلم       21111116

، تارٌخ :  2122/2115دمحم كمال السٌد عبدالرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  1151

 131224برلم       21111116

، تارٌخ :  2122/2115عزة عادل على عزمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  1161

 131224برلم       21111116

، تارٌخ :  2122/2115عزة عادل على عزمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  1161

 131224برلم       21111116
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، تارٌخ :  2122/2115 هشام مصطفى فهمى زكرٌا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة -  1162

 131224برلم       21111116

، تارٌخ :  2122/2115هشام مصطفى فهمى زكرٌا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  1163

 131224برلم       21111116

    21111116، تارٌخ :  2122/2115االمام ابراهٌم حسن شهاب  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  1164

 131224برلم   

    21111116، تارٌخ :  2122/2115االمام ابراهٌم حسن شهاب  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الدورة النمابٌة  -  1165

 131224برلم   

، تارٌخ :  2122/2115دمحم كمال السٌد عبدالرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  1166

 131224برلم       21111116

، تارٌخ :  2122/2115دمحم كمال السٌد عبدالرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  1162

 131224برلم       21111116

، تارٌخ :  2122/2115عزة عادل على عزمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  1165

 131224برلم       21111116

، تارٌخ :  2122/2115عزة عادل على عزمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  عن الدورة النمابٌة  -  1161

 131224لم   بر    21111116

 - 2122/2115هشام مصطفى فهمى زكرٌا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ) لرعة ( عن الدورة النمابٌة  -  1121

 131224برلم       21111116، تارٌخ :  2115/6/24اعتبارا من 

 - 2122/2115ورة النمابٌة هشام مصطفى فهمى زكرٌا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ) لرعة ( عن الد -  1121

 131224برلم       21111116، تارٌخ :  2115/6/24اعتبارا من 

اعتبارا من  - 2122/2115االمام ابراهٌم حسن شهاب  شركة مساهمة  عضو منتدب  ) لرعة ( عن الدورة النمابٌة  -  1122

 131224برلم       21111116، تارٌخ :  2115/6/24

اعتبارا من  - 2122/2115ٌم حسن شهاب  شركة مساهمة  عضو منتدب  ) لرعة ( عن الدورة النمابٌة االمام ابراه -  1123

 131224برلم       21111116، تارٌخ :  2115/6/24

 - 2122/2115دمحم كمال السٌد عبدالرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ) لرعة ( عن الدورة النمابٌة  -  1124

 131224برلم       21111116، تارٌخ :  2115/6/24اعتبارا من 

 - 2122/2115دمحم كمال السٌد عبدالرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ) لرعة ( عن الدورة النمابٌة  -  1125

 131224برلم       21111116، تارٌخ :  2115/6/24اعتبارا من 

 - 2122/2115مجلس ادارة منتخب  ) لرعة ( عن الدورة النمابٌة عزة عادل على عزمى  شركة مساهمة  عضو  -  1126

 131224برلم       21111116، تارٌخ :  2115/6/24اعتبارا من 

 - 2122/2115عزة عادل على عزمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ) لرعة ( عن الدورة النمابٌة  -  1122

 131224برلم       21111116، تارٌخ :  2115/6/24اعتبارا من 

ماجى دمحم رفعت اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  1125

للطرؾ االول المتضامن السٌدة / ماجى دمحم رفعت اسماعٌل والسٌد / عونى حامد حسٌن عونى العتال مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ 

 355422برلم       21111116: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ماجى دمحم رفعت اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  1121

للطرؾ االول المتضامن السٌدة / ماجى دمحم رفعت اسماعٌل والسٌد / عونى حامد حسٌن عونى العتال مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ 

 355422برلم       21111116: 

ماجى دمحم رفعت اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  1151

 للطرؾ االول المتضامن السٌدة / ماجى دمحم رفعت اسماعٌل والسٌد / عونى حامد حسٌن عونى العتال مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ

 355422برلم       21111116: 

ماجى دمحم رفعت اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  1151

رٌخ للطرؾ االول المتضامن السٌدة / ماجى دمحم رفعت اسماعٌل والسٌد / عونى حامد حسٌن عونى العتال مجتمعٌن او منفردٌن ، تا

 355422برلم       21111116: 

عونى حامد حسٌن عونى العتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع  -  1152

دٌن ، عنها للطرؾ االول المتضامن السٌدة / ماجى دمحم رفعت اسماعٌل والسٌد / عونى حامد حسٌن عونى العتال مجتمعٌن او منفر

 355422برلم       21111116تارٌخ : 

عونى حامد حسٌن عونى العتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع  -  1153

او منفردٌن ، عنها للطرؾ االول المتضامن السٌدة / ماجى دمحم رفعت اسماعٌل والسٌد / عونى حامد حسٌن عونى العتال مجتمعٌن 

 355422برلم       21111116تارٌخ : 

عونى حامد حسٌن عونى العتال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع  -  1154

مجتمعٌن او منفردٌن ، عنها للطرؾ االول المتضامن السٌدة / ماجى دمحم رفعت اسماعٌل والسٌد / عونى حامد حسٌن عونى العتال 

 355422برلم       21111116تارٌخ : 

عونى حامد حسٌن عونى العتال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة الشركة والتولٌع  -  1155

العتال مجتمعٌن او منفردٌن ، عنها للطرؾ االول المتضامن السٌدة / ماجى دمحم رفعت اسماعٌل والسٌد / عونى حامد حسٌن عونى 

 355422برلم       21111116تارٌخ : 

تامر علً محمود السعٌد سعده  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  1156

 362255برلم       21111112منفردٌن ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  تامر علً محمود السعٌد سعده  -  1152

 362255برلم       21111112منفردٌن ، تارٌخ : 

محمود السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  1155

 362255برلم       21111112، تارٌخ : 

محمود السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  1151

 362255برلم       21111112، تارٌخ : 

مٌع حموله ، تارٌخ : تامر علً محمود السعٌد سعده  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم ج -  1111

 362255برلم       21111112

تامر علً محمود السعٌد سعده  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1111

 362255برلم       21111112

م جمٌع حموله ، تارٌخ : محمود السٌد محمود السعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستل -  1112

 362255برلم       21111112

    21111112محمود السٌد محمود السعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1113

 362255برلم   
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هشام انور عبد هللا ابو العطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌعٌن السٌد المهندس / هشام انور عبد هللا ابو العطا  -  1114

وحتى نهاٌة الدورة   2111/  11/  5رئٌسا لمجلس االدارة للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر اعتبارا من تارٌخ صدور هذا المرار 

 214412برلم       21111112ة ، تارٌخ : الحالٌة لمجلس االدار

هشام انور عبد هللا ابو العطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌعٌن السٌد المهندس / هشام انور عبد هللا ابو العطا  -  1115

وحتى نهاٌة الدورة   2111/  11/  5رئٌسا لمجلس االدارة للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر اعتبارا من تارٌخ صدور هذا المرار 

 214412برلم       21111112الحالٌة لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

هشام انور عبد هللا ابو العطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌعٌن السٌد المهندس / هشام انور عبد هللا ابو العطا  -  1116

وحتى نهاٌة الدورة   2111/  11/  5تارٌخ صدور هذا المرار  رئٌسا لمجلس االدارة للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر اعتبارا من

 214412برلم       21111112الحالٌة لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

هشام انور عبد هللا ابو العطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌعٌن السٌد المهندس / هشام انور عبد هللا ابو العطا  -  1112

وحتى نهاٌة الدورة   2111/  11/  5كة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر اعتبارا من تارٌخ صدور هذا المرار رئٌسا لمجلس االدارة للشر

 214412برلم       21111112الحالٌة لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1115

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1111

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1211

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1211

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1212

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1213

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1214

 311125 برلم      21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1215

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1216

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1212

 311125برلم       21111112

 دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : -  1215

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1211

 311125برلم       21111112
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، تارٌخ : دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله  -  1211

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1211

 311125برلم       21111112

ٌع حموله ، تارٌخ : دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جم -  1212

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1213

 311125برلم       21111112

واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن  -  1214

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1215

 311125برلم       21111112

ج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرو -  1216

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1212

 311125برلم       21111112

تضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن م -  1215

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1211

 311125برلم       21111112

ر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  1221

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1221

 311125برلم       21111112

امن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تض -  1222

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1223

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1224

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1225

 311125  برلم     21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1226

 311125برلم       21111112

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1222

 311125برلم       21111112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1225

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1221

 311125لم   بر

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1231

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1231

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1232

 311125برلم   

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1233

 311125برلم       21111112

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1234

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1235

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1236

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1232

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1235

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1231

 311125برلم   

    21111112براهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : دمحم ا -  1241

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1241

 311125برلم   

    21111112على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  دمحم ابراهٌم -  1242

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1243

 311125برلم   

    21111112سمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم على ال -  1244

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1245

 311125برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21111112وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم على السمطى  ت -  1246

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1242

 311125برلم   

    21111112ٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بس -  1245

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1241

 311125برلم   

    21111112رٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  ش -  1251

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1251

 311125برلم   

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1252

 311125برلم       21111112

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1253

 311125برلم   

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1254

 311125برلم   

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1255

 311125برلم   

    21111112براهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : دمحم ا -  1256

 311125برلم   

    21111112دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1252

 311125برلم   

    21111112ان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : اشرؾ عٌد سلٌم -  1255

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1251

 311125برلم   

ع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : بهنسى عزت عبدالجواد زنبا -  1261

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1261

 311125برلم       21111112

ة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌ -  1262

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1263

 311125برلم       21111112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21111112شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن   -  1264

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1265

 311125برلم   

    21111112خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى   -  1266

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1262

 311125برلم   

    21111112واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن -  1265

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1261

 311125برلم   

    21111112ٌع حموله ، تارٌخ : اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جم -  1221

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1221

 311125برلم   

    21111112تارٌخ : اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ،  -  1222

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1223

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1224

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1225

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1226

 311125رلم   ب

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1222

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1225

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1221

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1251

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1251

 311125برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1252

 311125برلم   

    21111112عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  اشرؾ -  1253

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1254

 311125برلم   

    21111112الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  اشرؾ عٌد سلٌمان -  1255

 311125برلم   

    21111112اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1256

 311125برلم   

    21111112وصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  ت -  1252

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1255

 311125برلم   

    21111112شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  -  1251

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1211

 311125برلم   

    21111112خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  -  1211

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1212

 311125برلم   

    21111112ٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشر -  1213

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1214

 311125برلم   

    21111112مٌع حموله ، تارٌخ : وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم ج -  1215

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1216

 311125برلم   

    21111112تارٌخ :  وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، -  1212

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1215

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1211

 311125برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1311

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1311

 311125رلم   ب

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1312

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1313

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1314

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1315

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1316

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1312

 311125برلم   

    21111112ٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : وجٌه عٌد سل -  1315

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1311

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1311

 311125برلم   

    21111112وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1311

 311125برلم   

    21111112ٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : نب -  1312

 311125برلم   

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1313

 311125برلم   

    21111112سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : نبٌل عٌد  -  1314

 311125برلم   

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1315

 311125برلم   

    21111112الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : نبٌل عٌد سلٌمان  -  1316

 311125برلم   

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1312

 311125برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21111112شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :   نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى -  1315

 311125برلم   

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1311

 311125برلم   

    21111112تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة  -  1321

 311125برلم   

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1321

 311125برلم   

    21111112شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن   -  1322

 311125برلم   

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1323

 311125برلم   

    21111112تضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  1324

 311125برلم   

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1325

 311125برلم   

    21111112خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  1326

 311125برلم   

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1322

 311125برلم   

    21111112لشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج ا -  1325

 311125برلم   

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1321

 311125برلم   

واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن  -  1331

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1331

 311125برلم       21111112

    21111112جمٌع حموله ، تارٌخ : نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم  -  1332

 311125برلم   

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1333

 311125برلم   

    21111112وله ، تارٌخ : نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حم -  1334

 311125برلم   

    21111112نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1335

 311125برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رٌخ : بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تا -  1336

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1332

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1335

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1331

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1341

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1341

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1342

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1343

 311125برلم       21111112

عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : بهنسى  -  1344

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1345

 311125برلم       21111112

دالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : بهنسى عزت عب -  1346

 311125برلم       21111112

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1342

 311125برلم       21111112

زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  بهنسى عزت عبدالجواد -  1345

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

لمختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه ا

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125 برلم      21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1341

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

مٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكو

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112وفتح ، تارٌخ :  والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1351

مام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن ا

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ :  والمصارؾ

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1351

د سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌ

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

لن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذ

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1352

عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم 

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

بات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واث

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

 بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن -  1353

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

عمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر ال

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند -  1354

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

وللم المحضرٌن والؽرفه  الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن   دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه -  1355

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه  الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125   برلم    21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1356

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه 

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112لى الشٌكات وفتح ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع ع

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1352

او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات  السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

ٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جم

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1355

م دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌ

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

رٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التا

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1351

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

مارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر الع

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند -  1361

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

وللم المحضرٌن والؽرفه  الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن   دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه -  1361

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه 

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125  برلم     21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1362

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه 

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112لى الشٌكات وفتح ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع ع

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1363

او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات  السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

ٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جم

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1364

دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات  السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

ٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التار

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1365

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

مارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر الع

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند  -  1366

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى 

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  -  1362

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه 

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125  برلم     21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1365

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

ومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حك

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112ت وفتح ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكا

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1361

ن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌ

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1321

فه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌ

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

لشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام ا

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1321

عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات  السٌد نبٌل

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

لٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتو

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

لتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره وا -  1322

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

رٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحض

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

طة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌ -  1323

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

مام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وا

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1324

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

ٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكوم

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112وفتح ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1325

وذلن امام جمٌع الجهات  السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 
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التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112المصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : و

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1326

ه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌف

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

شهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام ال

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1322

عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات  السٌد نبٌل

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

لٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتو

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع  -  1325

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن وال

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

تضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن م -  1321

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجار

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

هٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد دمحم ابرا -  1351

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه 

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1351

 نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : سحب واٌداع والتولٌع 

دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1352

دٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفر

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

ن والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنو

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1353

لٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خ

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 
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دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1354

لٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد س

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

ى عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع عل

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

للشركاء المتضامنٌن السٌد دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  -  1355

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

لتجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه ا

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد   دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  1356

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى وال

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

لى السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد دمحم ابراهٌم ع -  1352

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

مه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحك

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125لم   بر    21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1355

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌ

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112شٌكات وفتح ، تارٌخ : سحب واٌداع والتولٌع على ال

دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1351

لن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذ

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

صارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والم

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1311

رؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اش

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من   والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1311

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد 

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

ر واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجا

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

منٌن السٌد دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضا -  1312

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

ر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشه

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

داره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند اال -  1313

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

لم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى ول

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد دمحم ابراهٌم على السمطى  شرك -  1314

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وام

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1315

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه   والعٌر حكومٌه وامام

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112ارٌخ : سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، ت

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1316

الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع 

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112اٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : سحب و

دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1312

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

م وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه واما

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112تارٌخ : سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1315

الجهات الحكومٌه  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : سحب 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1311

ن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌما

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

امل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التع

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1411

ٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالدا

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  
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 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات الت

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1411

بٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه ن

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

لتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى وا

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌ -  1412

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

الؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن و

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  1413

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

جارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل الت

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد نبٌل ع -  1414

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

حه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌا

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1415

ٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكوم

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112ع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : سحب واٌداع والتولٌ

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1416

نفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او م

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

بنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع ال

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1412

السٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه و

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1415

السٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان و

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 
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متضامنٌن السٌد اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء ال -  1411

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

الشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من و

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

د االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بن -  1411

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

ى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجار

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ع  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن بهنسى عزت عبدالجواد زنبا -  1411

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه  الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1412

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

امام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه و

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112، تارٌخ :  والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1413

مٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام ج

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112حب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : والمصارؾ من س

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1414

ن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌما

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

امل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التع

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1415

دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات  السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

ٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التار

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1416

عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل 

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

ٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتول

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

بح للشركاء المتضامنٌن اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌص -  1412

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 
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ه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرف

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد   اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى -  1415

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى وال

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ن الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن اشرؾ عٌد سلٌما -  1411

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

ه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكم

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125م   برل    21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1421

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

كومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر ح

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112ات وفتح ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌك

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1421

ام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن ام

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1422

سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد 

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

التعامل مع جمٌع البنون  التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1423

داٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدال

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

لتارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات ا

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1424

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد 

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

التولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى و

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌ -  1425

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

الؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن و
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التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1426

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه  الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112ارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، ت

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1422

جهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع ال

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112داع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌ

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1425

عٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتم

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

جمٌع البنون والمصارؾ من  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1421

خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم 

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

م الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ اما

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1431

لٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد س

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

ى عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع عل

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ركاء المتضامنٌن السٌد اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للش -  1431

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التج

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌ -  1432

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

تجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم ال

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

اوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن اشرؾ عٌد سلٌمان الشه -  1433

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

تصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المخ

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1434

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

امام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه و

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112، تارٌخ :  سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1435

ع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌ

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ :  والمصارؾ من سحب

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1436

مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان 

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

ل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعام

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1432

 خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1435

ٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل ع

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

ع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌ

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

للشركاء المتضامنٌن السٌد  وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح -  1431

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  -  1441

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

لم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والم

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  وجٌه عٌد سلٌمان -  1441

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه 

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125  برلم     21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1442

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 
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مٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكو

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112وفتح ، تارٌخ :  سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1443

م جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن اما

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

ن والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ م

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1444

ٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سل

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

لتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن ا

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1445

اٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالد

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

تارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات ال

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1446

ٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نب

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

تولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى وال

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع  -  1442

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن وال

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  1445

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه   والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

لٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد وجٌه عٌد س -  1441

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

حكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والم

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1451

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌ
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والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112شٌكات وفتح ، تارٌخ : سحب واٌداع والتولٌع على ال

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1451

امام جمٌع الجهات الحكومٌه  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

رؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصا

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1452

ٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ ع

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

ذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وك

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1453

بدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم ع

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

ات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثب

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ٌد وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن الس -  1454

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

ى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمار

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1455

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه   والعٌر حكومٌه وامام

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112ارٌخ : سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، ت

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1456

جهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع ال

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112داع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : سحب واٌ

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1452

عٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتم

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

جمٌع البنون والمصارؾ من  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1455

خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم 

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

م الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ اما

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 
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وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1451

ٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سل

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من  والشهر العمارى والتولٌع على

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ركاء المتضامنٌن السٌد وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للش -  1461

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التج

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعد -  1461

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

لتجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم ا

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

هاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد نبٌل عٌد سلٌمان الش -  1462

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

لمختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه ا

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125 برلم      21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1463

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

مٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكو

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112وفتح ، تارٌخ :  سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1464

مام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن ا

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

من  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1465

د سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌ

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

لن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذ

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1466

عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم 

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

بات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واث

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1462

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

مارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر الع

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره  -  1465

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

حضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم الم

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

طة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌ -  1461

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

سجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام ال

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1421

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه   والعٌر حكومٌه وامام وزاره

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112 سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ :

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1421

الحكومٌه  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : سحب واٌداع 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1422

ن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌ

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

مٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع ج

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1423

خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم 

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

م الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ اما

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1424

سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه  نبٌل عٌد

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ح للشركاء المتضامنٌن السٌد نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصب -  1425

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

التجارٌه   والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

من  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  1426

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

الملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى و

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

مان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد نبٌل عٌد سلٌ -  1422

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

حكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والم

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1425

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

عٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  وال

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112الشٌكات وفتح ، تارٌخ : سحب واٌداع والتولٌع على 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1421

وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

المصارؾ من والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1451

اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات  السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

ارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العم

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1451

د دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌ

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

جار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌ

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

تضامنٌن السٌد نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الم -  1452

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

لشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من وا

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند  -  1453

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى 

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 
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نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1454

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  والعٌر حكومٌه وام

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112تارٌخ :  سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ،

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد  -  1455

الجهات الحكومٌه  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع

والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه التجارٌه  

والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 311125برلم       21111112واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : سحب 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1456

مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات  السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

مل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعا

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1452

م دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌ

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

رٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التا

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1455

ٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نب

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

تولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى وال

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌ -  1451

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

الؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن و

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

رٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  ش -  1411

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

جارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل الت

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن بهنسى  -  1411

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

ه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاح

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1412

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 
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ٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكوم

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112ع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌ

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1413

فردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او من

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

نون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع الب

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1414

السٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه و

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  1415

والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات  السٌد نبٌل عٌد سلٌمان

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

د االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمو

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ء المتضامنٌن بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركا -  1416

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم التجارى وللم المحضرٌن والؽرفه 

ه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون التجارٌ

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌ -  1412

السٌد نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه والسٌد اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات 

تجارى وللم المحضرٌن والؽرفه الحكومٌه والعٌر حكومٌه وامام وزاره السٌاحه والمحكمه المختصه وامام السجل التجارى والملم ال

التجارٌه  والشهر العمارى والتولٌع على عمود االٌجار واثبات التارٌخ امام الشهر العمارى  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 311125برلم       21111112والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن بهنسى عزت عبدالجواد  -  1415

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

اضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االر

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة  -  1411

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/  والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  1511

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

اء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشرك
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نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات  -  1511

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

السٌد/  والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بات وشهادات الضمان وكذلن بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطا -  1512

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

الضمان وكذلن بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات  -  1513

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ن وكذلن دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضما -  1514

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

د/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌ

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ذلن دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وك -  1515

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

 عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1516

لتعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ا

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

بدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم ع

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1512

مل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعا

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

داٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدال

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1515

اسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل ب

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 
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دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1511

لشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم ا

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1511

ه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشرك

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

سٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم وال

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1511

ن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضم

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1512

راضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼ

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1513

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

هن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والر

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1514

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وب

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

 عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم -  1515

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

صول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع ا

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم  -  1516

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول و

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

داٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم عبدال -  1512

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 
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 246 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتل

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  دمحم عبدالداٌم -  1515

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

 خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم عبدالداٌم دمحم -  1511

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشرك

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

فه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌ -  1521

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/  والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه   -  1521

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

اضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االر

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة  -  1522

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

السٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى و

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ة  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌط -  1523

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌ

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  شركة تضامن  مد -  1524

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  1525

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ن للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكو
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نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن -  1526

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

شركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون لل

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

امن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متض -  1522

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركا

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات  -  1525

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

السٌد/  والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ات وشهادات الضمان وكذلن التعامل دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطاب -  1521

باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والتولٌع 

عٌد اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ نبٌل 

سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل 

 311125برلم       21111112ما ذكر ، تارٌخ : 

لضمان وكذلن دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات ا -  1531

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

السٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان و

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1531

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن التعامل  -  1532

الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والتولٌع باسم 

اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ نبٌل عٌد 

 والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم

 311125برلم       21111112ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبدالداٌم دمحم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1533

كه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشر

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

لسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم وا

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن التعامل  -  1534

ها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والتولٌع باسم الشركه وضمن اؼراض

اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ نبٌل عٌد 

د سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌ

 311125برلم       21111112ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1535

الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم  التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

معٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجت

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1536

ومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحك

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

م الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط وله

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن التعامل  -  1532

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والتولٌع باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع 

اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ نبٌل عٌد 

ٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توك

 311125برلم       21111112ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1535

االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن التعامل  -  1531

اع الخاص بكافه اشكالهم والتولٌع باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمط

اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ نبٌل عٌد 

او كل سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1541

فه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكا

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112، تارٌخ :  او كل ما ذكر

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1541

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

التولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ و

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن التعامل  -  1542

باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والتولٌع 
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صول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ نبٌل عٌد اما حك  االلتراض والرهن وبٌع ا

سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل 

 311125برلم       21111112ما ذكر ، تارٌخ : 

ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم  -  1543

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/  والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن التعامل دمحم ابراهٌم على  -  1544

باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والتولٌع 

راضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ نبٌل عٌد اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من اال

سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل 

 311125برلم       21111112ما ذكر ، تارٌخ : 

بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة -  1545

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

رات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌا

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  1546

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

شركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون لل

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن التعامل دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حساب -  1542

باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والتولٌع 

نٌن السٌد/ نبٌل عٌد اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضام

سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل 

 311125برلم       21111112ما ذكر ، تارٌخ : 

خطابات وشهادات الضمان وكذلن دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار  -  1545

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

بٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض ن

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ات الضمان وكذلن دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهاد -  1541

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

ان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌم

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ذلن دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وك -  1551

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 
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 عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن التعامل  -  1551

اسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والتولٌع ب

اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ نبٌل عٌد 

دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل  سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم

 311125برلم       21111112ما ذكر ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1552

من اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وض

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1553

مام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها ا

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

ٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سل

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1554

هات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الج

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1555

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

ك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الح

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1556

م ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العا

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

و تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل ا

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم على السمطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن التعامل  -  1552

ال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والتولٌع باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعم

اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ نبٌل عٌد 

فى بعض او كل  سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر

 311125برلم       21111112ما ذكر ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1555

اص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخ

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112ما ذكر ، تارٌخ : او كل 
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اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1551

م التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكاله

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112: او كل ما ذكر ، تارٌخ 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1561

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع ا

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1561

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

اض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتر

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1562

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وب

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

هنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن ب -  1563

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

لكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممت

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن اشرؾ عٌد سلٌم -  1564

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توص -  1565

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

رات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌا

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن  -  1566

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

اء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشرك

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

استصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات و -  1562

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 
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السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وشهادات الضمان وكذلن اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات  -  1565

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل عٌد

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وكذلن  اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان -  1561

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1521

باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم  التعامل

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

ٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالدا

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1521

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ل وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصو

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

د سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن اشرؾ عٌ -  1522

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الش

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن اشرؾ عٌد سلٌمان الشها -  1523

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن   اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة -  1524

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ن للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكو

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

سابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ح -  1525

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المت
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نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

خطابات وشهادات الضمان وكذلن  اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار -  1526

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ت الضمان وكذلن اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادا -  1522

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

ن والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌما

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1525

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1521

لشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم ا

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1551

اضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼر

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1551

الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

عٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتم

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1552

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم  التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

حك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم ال

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1553

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم  التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 
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اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1554

والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

بعض  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1555

بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112ذكر ، تارٌخ : او كل ما 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1556

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

التولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ و

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

اشرؾ عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1552

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/   والتولٌع اما حك

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125م   برل    21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1555

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

رهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض وال

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1551

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول و

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

لٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن وجٌه عٌد س -  1511

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/  والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  -  1511

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

سٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى وال

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

رٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  ش -  1512

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 
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لشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون ل

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حساب -  1513

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

نٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضام

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بات وشهادات الضمان وكذلن وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطا -  1514

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ضمان وكذلن وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات ال -  1515

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

لسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان وا

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1516

امل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التع

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

لداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدا

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1512

ه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشرك

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

سٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم وال

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1515

امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم  التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1511

ات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجه

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1611

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اص
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نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن وجٌه ع -  1611

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الش

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن وجٌه عٌد سلٌمان الشها -  1612

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/  والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌط -  1613

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌك

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

سابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  ح -  1614

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المت

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

خطابات وشهادات الضمان وكذلن  وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار -  1615

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ت الضمان وكذلن وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادا -  1616

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

ن والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌما

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1612

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1615

لشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم ا

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 
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وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1611

ضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼرا

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

ٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ ع

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1611

الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

عٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتم

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وجٌه عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1611

ه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌ

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

لحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم ا

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1612

عام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع ال

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

او تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1613

عمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع اال

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

ٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽ

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1614

الخاص بكافه اشكالهم  التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112كل ما ذكر ، تارٌخ :  او

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1615

اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112تارٌخ : او كل ما ذكر ، 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1616

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والت

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1612

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 
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االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125  برلم     21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1615

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

هن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والر

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1611

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/  والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  نبٌل عٌد -  1621

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الش

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن نبٌل عٌد سلٌمان الشها -  1621

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االرا

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

من  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضا -  1622

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

امن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  1623

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركا

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات  -  1624

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

السٌد/  والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بات وشهادات الضمان وكذلن نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطا -  1625

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 
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عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

الضمان وكذلن نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات  -  1626

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1622

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1625

الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم  التعامل باسم

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

 والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1621

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن بهنس -  1631

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ت الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكا

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

واد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن بهنسى عزت عبدالج -  1631

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

الراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من ا

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌ -  1632

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌ

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامن  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن -  1633

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

شركاء المتضامنٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون لل

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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بات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حسا -  1634

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

منٌن السٌد/ والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضا

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

خطابات وشهادات الضمان وكذلن نبٌل عٌد سلٌمان الشهاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حسابات واستصدار  -  1635

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

بٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض ن

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ت الضمان وكذلن بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادا -  1636

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

ن والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌما

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

لن بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذ -  1632

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

 عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1635

سم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل با

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1631

من اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وض

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1641

مام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها ا

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

ٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سل

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1641

ات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجه

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1642

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 
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والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

ك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الح

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1643

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم  التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

تفوٌض الؽٌر فى بعض  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1644

ال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعم

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

فى بعض  نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1645

لخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ا

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112ل ما ذكر ، تارٌخ : او ك

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  شركة تضامن  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1646

كالهم التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اش

والتولٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ 

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112رٌخ : او كل ما ذكر ، تا

بهنسى عزت عبدالجواد زنباع  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن  -  1642

التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ٌع اما حك  االلتراض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه من االراضى والسٌارات فٌكون للشركاء المتضامنٌن السٌد/ والتول

نبٌل عٌد سلٌمان والسٌد/ دمحم عبدالداٌم دمحم والسٌد/ اشرؾ عٌد سلٌمان مجتمعٌن فمط ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى بعض 

 311125برلم       21111112او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       21111112محافظة الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -كرم نجٌب وٌصا  شركة تضامن  مدٌر فرع  مدٌنة العبور  -  1645

114156 

برلم       21111112محافظة الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -كرم نجٌب وٌصا  شركة تضامن  مدٌر فرع  مدٌنة العبور  -  1641

114156 

برلم       21111112محافظة الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -م نجٌب وٌصا  شركة تضامن  مدٌر فرع  مدٌنة العبور كر -  1651

114156 

احمد صبرى عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  1651

 316261برلم       21111112

توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : احمد صبرى عبدالممصود   -  1652

 316261برلم       21111112

    21111112بسنت بالل احمد بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  1653

 316261برلم   
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    21111112ة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : بسنت بالل احمد بركات  توصٌة بسٌط -  1654

 316261برلم   

    21111112شرٌؾ دمحم حسن جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ :  -  1655

 316261برلم   

    21111112خروج الشرٌكه واستلمت جمٌع حمولها ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم حسن جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى   -  1656

 316261برلم   

    21111112احمد صبرى عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1652

 316261برلم   

    21111112احمد صبرى عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1655

 316261برلم   

    21111112بسنت بالل احمد بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1651

 316261برلم   

    21111112ل احمد بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : بسنت بال -  1661

 316261برلم   

    21111112شرٌؾ دمحم حسن جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ :  -  1661

 316261برلم   

    21111112بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع حموله ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم حسن جمعه  توصٌة  -  1662

 316261برلم   

دمحم عالء الدٌن مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس  من ذوى الخبرة  خروج من رئاسة مجلس االدارة للوفاة ،  -  1663

 346164برلم       21111112تارٌخ : 

فى كمال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  من ذوى الخبرة  خروج من رئاسة مجلس االدارة للوفاة ، دمحم عالء الدٌن مصط -  1664

 346164برلم       21111112تارٌخ : 

دمحم عالء الدٌن مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس  من ذوى الخبرة  خروج من رئاسة مجلس االدارة للوفاة ،  -  1665

 346164برلم       21111112تارٌخ : 

دمحم عالء الدٌن مصطفى كمال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  من ذوى الخبرة  خروج من رئاسة مجلس االدارة للوفاة ،  -  1666

 346164برلم       21111112تارٌخ : 

 مدحت ابراهٌم دمحم على  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  خروج من رئاسة مجلس االدارة للوفاة ، تارٌخ : -  1662

 346164برلم       21111112

مدحت ابراهٌم دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  خروج من رئاسة مجلس االدارة للوفاة ، تارٌخ :  -  1665

 346164برلم       21111112

ارٌخ : مدحت ابراهٌم دمحم على  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  خروج من رئاسة مجلس االدارة للوفاة ، ت -  1661

 346164برلم       21111112

مدحت ابراهٌم دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  خروج من رئاسة مجلس االدارة للوفاة ، تارٌخ :  -  1621

 346164برلم       21111112

لسٌد االستاذ / دمحم عالء دمحم عالء الدٌن مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس  من ذوى الخبرة  بدال من المرحوم ا -  1621

 346164برلم       21111112الدٌن مصطفى كمال ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عالء الدٌن مصطفى كمال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  من ذوى الخبرة  بدال من المرحوم السٌد االستاذ / دمحم  -  1622

 346164برلم       21111112عالء الدٌن مصطفى كمال ، تارٌخ : 

دمحم عالء الدٌن مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس  من ذوى الخبرة  بدال من المرحوم السٌد االستاذ / دمحم عالء  -  1623

 346164برلم       21111112الدٌن مصطفى كمال ، تارٌخ : 

ٌد االستاذ / دمحم دمحم عالء الدٌن مصطفى كمال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  من ذوى الخبرة  بدال من المرحوم الس -  1624

 346164برلم       21111112عالء الدٌن مصطفى كمال ، تارٌخ : 

مدحت ابراهٌم دمحم على  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  بدال من المرحوم السٌد االستاذ / دمحم عالء الدٌن مصطفى  -  1625

 346164برلم       21111112كمال ، تارٌخ : 

 على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بدال من المرحوم السٌد االستاذ / دمحم عالء الدٌن مصطفى مدحت ابراهٌم دمحم -  1626

 346164برلم       21111112كمال ، تارٌخ : 

مدحت ابراهٌم دمحم على  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  بدال من المرحوم السٌد االستاذ / دمحم عالء الدٌن مصطفى  -  1622

 346164برلم       21111112رٌخ : كمال ، تا

مدحت ابراهٌم دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بدال من المرحوم السٌد االستاذ / دمحم عالء الدٌن مصطفى  -  1625

 346164برلم       21111112كمال ، تارٌخ : 

 215351برلم       21111112، تارٌخ : خالد فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه  -  1621

 215351برلم       21111112خالد فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1651

 215351برلم       21111112فهٌم احمد عٌشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1651

 215351برلم       21111112احمد عٌشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  فهٌم -  1652

 215351برلم       21111112راوٌه فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1653

 215351برلم       21111112ٌن للوفاه ، تارٌخ : راوٌه فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشر -  1654

 215351برلم       21111112سكٌنه موافى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1655

 215351برلم       21111112سكٌنه موافى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1656

 215351برلم       21111112صباح فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1652

 215351برلم       21111112صباح فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1655

برلم       21111112شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : ناصر فهٌم احمد عٌشه  شركة تضامن  مدٌر و  -  1651

215351 

برلم       21111112ناصر فهٌم احمد عٌشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1611

215351 

 215351برلم       21111112احمد فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1611

 215351برلم       21111112احمد فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1612

خالد فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع موكله السٌد/ دمحم فهٌم احمد والسٌد/ ناصر فهٌم  -  1613

ردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفان مجتمعان ، احمد مجتمعٌن او منف

 215351برلم       21111112تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خالد فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع موكله السٌد/ دمحم فهٌم احمد والسٌد/ ناصر فهٌم  -  1614

جتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفان مجتمعان ، احمد م

 215351برلم       21111112تارٌخ : 

ر فهٌم فهٌم احمد عٌشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع موكله السٌد/ دمحم فهٌم احمد والسٌد/ ناص -  1615

احمد مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفان مجتمعان ، 

 215351برلم       21111112تارٌخ : 

د والسٌد/ ناصر فهٌم فهٌم احمد عٌشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع موكله السٌد/ دمحم فهٌم احم -  1616

احمد مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفان مجتمعان ، 

 215351برلم       21111112تارٌخ : 

دمحم فهٌم احمد والسٌد/ ناصر فهٌم  راوٌه فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع موكله السٌد/ -  1612

احمد مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفان مجتمعان ، 

 215351برلم       21111112تارٌخ : 

ع موكله السٌد/ دمحم فهٌم احمد والسٌد/ ناصر فهٌم راوٌه فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌ -  1615

احمد مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفان مجتمعان ، 

 215351برلم       21111112تارٌخ : 

الداره والتولٌع موكله السٌد/ دمحم فهٌم احمد والسٌد/ ناصر فهٌم سكٌنه موافى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك ا -  1611

احمد مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفان مجتمعان ، 

 215351برلم       21111112تارٌخ : 

ن متضامن  حك االداره والتولٌع موكله السٌد/ دمحم فهٌم احمد والسٌد/ ناصر فهٌم سكٌنه موافى على  شركة تضامن  شرٌ -  1211

احمد مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفان مجتمعان ، 

 215351برلم       21111112تارٌخ : 

كة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع موكله السٌد/ دمحم فهٌم احمد والسٌد/ ناصر فهٌم صباح فهٌم احمد  شر -  1211

احمد مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفان مجتمعان ، 

 215351برلم       21111112تارٌخ : 

فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع موكله السٌد/ دمحم فهٌم احمد والسٌد/ ناصر فهٌم صباح  -  1212

احمد مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفان مجتمعان ، 

 215351برلم       21111112تارٌخ : 

ناصر فهٌم احمد عٌشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع موكله السٌد/ دمحم فهٌم احمد والسٌد/ ناصر  -  1213

فهٌم احمد مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفان 

 215351برلم       21111112مجتمعان ، تارٌخ : 

ناصر فهٌم احمد عٌشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع موكله السٌد/ دمحم فهٌم احمد والسٌد/ ناصر  -  1214

فهٌم احمد مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفان 

 215351برلم       21111112، تارٌخ : مجتمعان 

احمد فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع موكله السٌد/ دمحم فهٌم احمد والسٌد/ ناصر فهٌم  -  1215

رفان مجتمعان ، احمد مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌلزم تولٌع الط

 215351برلم       21111112تارٌخ : 

احمد فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع موكله السٌد/ دمحم فهٌم احمد والسٌد/ ناصر فهٌم  -  1216

لزم تولٌع الطرفان مجتمعان ، احمد مجتمعٌن او منفردٌن اما فى حاله البٌع او الرهن او االلتراض او البٌع لكافه اصول الشركه فٌ

 215351برلم       21111112تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 215351برلم       21111112خالد فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1212

 215351برلم       21111112خالد فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1215

 215351برلم       21111112فهٌم احمد عٌشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1211

 215351برلم       21111112فهٌم احمد عٌشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1211

 215351برلم       21111112تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ : راوٌه فهٌم احمد  شركة  -  1211

 215351برلم       21111112راوٌه فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1212

 215351برلم       21111112رٌخ : سكٌنه موافى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تا -  1213

 215351برلم       21111112سكٌنه موافى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1214

 215351برلم       21111112صباح فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1215

 215351برلم       21111112صباح فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1216

برلم       21111112ناصر فهٌم احمد عٌشه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1212

215351 

برلم       21111112مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ : ناصر فهٌم احمد عٌشه  شركة تضامن   -  1215

215351 

 215351برلم       21111112احمد فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1211

 215351برلم       21111112احمد فهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1221

برلم       21111111محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1221

355615 

برلم       21111111محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1222

355615 

 355615برلم       21111111نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1223

 355615برلم       21111111نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1224

برلم       21111111عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة   -  1225

355615 

برلم       21111111احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1226

355615 

برلم       21111111، تارٌخ :  دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة -  1222

355615 

برلم       21111111دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1225

355615 

 355615برلم       21111111نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1221

 355615برلم       21111111نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1231



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21111111جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1231

355615 

برلم       21111111شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : جمٌل جمال ابراهٌم دمحم   -  1232

355615 

برلم       21111111ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1233

355615 

برلم       21111111جلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو م -  1234

355615 

برلم       21111111اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1235

355615 

برلم       21111111اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1236

355615 

برلم       21111111جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1232

355615 

برلم       21111111جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1235

355615 

 355615برلم       21111111النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  محمود -  1231

 355615برلم       21111111محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1241

 355615برلم       21111111نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1241

 355615برلم       21111111نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1242

 355615برلم       21111111احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1243

 355615برلم       21111111ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : احمد نصر ابو العباس احمد  ش -  1244

 355615برلم       21111111دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1245

 355615برلم       21111111دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1246

 355615برلم       21111111نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1242

 355615برلم       21111111، تارٌخ :  نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1245

 355615برلم       21111111جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1241

 355615برلم       21111111جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1251

 355615برلم       21111111عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : ؼرٌب عبداللطٌؾ  -  1251

 355615برلم       21111111ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1252

 355615برلم       21111111 اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : -  1253

 355615برلم       21111111اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1254
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 262 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 355615برلم       21111111جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1255

 355615برلم       21111111ة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : جالل احمد دمحم الجنزورى  شرك -  1256

برلم       21111111محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1252

355615 

برلم       21111111ارٌخ : محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، ت -  1255

355615 

 355615برلم       21111111نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1251

 355615برلم       21111111نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1261

برلم       21111111احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1261

355615 

برلم       21111111احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1262

355615 

برلم       21111111كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شر -  1263

355615 

برلم       21111111دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1264

355615 

 355615برلم       21111111الخبرة ، تارٌخ :  نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى -  1265

 355615برلم       21111111نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1266

 برلم      21111111جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1262

355615 

برلم       21111111جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1265

355615 

برلم       21111111ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1261

355615 

برلم       21111111لطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : ؼرٌب عبدال -  1221

355615 

برلم       21111111اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1221

355615 

برلم       21111111س ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجل -  1222

355615 

برلم       21111111جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1223

355615 

برلم       21111111جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1224

355615 
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محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى /  -  1225

رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس  -حمد ٌمثل االستاذ / نصر ابوالعباس ا

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد  -احمد 

كة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشر

 355615برلم       21111111للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

لنحو التالى / محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على ا -  1226

رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس  -ٌمثل االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد  -احمد 

صص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة والح

 355615برلم       21111111للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى / ٌمثل   نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  1222

 -رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس احمد  -االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  عضو مجلس االدارة المنتدب -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد 

والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة 

 355615برلم       21111111للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

لؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى / ٌمثل نبوى عبدا -  1225

 -رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس احمد  -االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -والعباس احمد رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر اب

والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة 

 355615برلم       21111111للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى /  -  1221

رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس  -ٌمثل االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد  -مد اح

والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة 

 355615برلم       21111111لبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : للرلابة المالٌة وا

احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى /  -  1251

ى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولد -ٌمثل االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد  -احمد 

رسمٌة وخاصة الهٌئة العامة والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وال

 355615برلم       21111111للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى /  -  1251

رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس  -مد ٌمثل االستاذ / نصر ابوالعباس اح

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد  -احمد 

ة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشرك

 355615برلم       21111111للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

لنحو التالى / دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على ا -  1252

رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس  -ٌمثل االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد  -احمد 

صص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة والح

 355615برلم       21111111للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

ة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى / ٌمثل نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  1253

 -رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس احمد  -االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 
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ب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام عضو مجلس االدارة المنتد -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد 

والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة 

 355615برلم       21111111للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى / ٌمثل نصر ابو  -  1254

 -رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس احمد  -االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -ابوالعباس احمد رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر 

والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة 

 355615برلم       21111111للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى / ٌمثل  -  1255

 -مد رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس اح -االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد 

والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة 

 355615برلم       21111111لبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : للرلابة المالٌة وا

جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى / ٌمثل  -  1256

 -الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس احمد رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى  -االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد 

مٌة وخاصة الهٌئة العامة والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرس

 355615برلم       21111111للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو  -  1252

رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر  -احمد  التالى / ٌمثل االستاذ / نصر ابوالعباس

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج  -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد  -ابوالعباس احمد 

شركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة واالنمسام والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة ال

 355615برلم       21111111الهٌئة العامة للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

ٌع على النحو ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتول -  1255

رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر  -التالى / ٌمثل االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج  -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد  -ابوالعباس احمد 

سام والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة واالنم

 355615برلم       21111111الهٌئة العامة للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

س ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى / ٌمثل اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجل -  1251

 -رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس احمد  -االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام عضو مجلس االدارة  -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد 

والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة 

 355615برلم       21111111للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

هاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى / ٌمثل اٌ -  1211

 -رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس احمد  -االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -نصر ابوالعباس احمد رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد 

والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة 

 355615برلم       21111111: للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ 

جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى /  -  1211

اس رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعب -ٌمثل االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد  -احمد 
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والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة 

 355615برلم       21111111ٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : للرلابة المال

جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحدٌد صالحٌات االدارة والتولٌع على النحو التالى /  -  1212

ولدى الؽٌر وٌتولى كل / السٌد / نصر ابوالعباس  رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء -ٌمثل االستاذ / نصر ابوالعباس احمد 

عضو مجلس االدارة المنتدب لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -رئٌس مجلس االدارة , السٌد / احمد نصر ابوالعباس احمد  -احمد 

والرسمٌة وخاصة الهٌئة العامة  والحصص العٌنٌة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ادارة الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة

 355615برلم       21111111للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد  -  1213

ة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب المركزى والسجل التجارى والهٌئة المومٌ

واالٌداع من البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات 

 355615برلم       21111111المحامٌن ، تارٌخ :  البنكٌة ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل

محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد  -  1214

رؾ والسحب المركزى والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصا

واالٌداع من البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات 

 355615برلم       21111111البنكٌة ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : 

سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى نبوى عبدالؽنى  -  1215

والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب واالٌداع من 

اء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات البنكٌة البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽ

 355615برلم       21111111ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : 

لمٌد المركزى نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع وا -  1216

والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب واالٌداع من 

البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات البنكٌة 

 355615برلم       21111111او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ :  ولسٌادتهما تفوٌض

احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد  -  1212

ثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب المركزى والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتم

واالٌداع من البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات 

 355615برلم       21111111البنكٌة ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : 

احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد  -  1215

المركزى والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب 

ون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات واالٌداع من البن

 355615برلم       21111111البنكٌة ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة   -  1211

المركزى والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب 

دٌة وخطابات الضمان والحسابات واالٌداع من البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستن

 355615برلم       21111111البنكٌة ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : 

دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد  -  1511

السجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب المركزى و

واالٌداع من البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات 

 355615برلم       21111111ر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : البنكٌة ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌ

نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى  -  1511

كامال امام البنون والمصارؾ والسحب واالٌداع من والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال 
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البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات البنكٌة 

 355615برلم       21111111ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : 

نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى  -  1512

والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب واالٌداع من 

ى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات البنكٌة البنون بدون حدود مالٌة لصو

 355615برلم       21111111ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : 

جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى  -  1513

والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب واالٌداع من 

ى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات البنكٌة البنون بدون حدود مالٌة لصو

 355615برلم       21111111ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : 

شركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة و -  1514

والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب واالٌداع من 

بات البنكٌة البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسا

 355615برلم       21111111ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : 

ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد  -  1515

ة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب المركزى والسجل التجارى والهٌئ

واالٌداع من البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات 

 355615برلم       21111111ر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : البنكٌة ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذك

ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد  -  1516

البنون والمصارؾ والسحب  المركزى والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام

واالٌداع من البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات 

 355615برلم       21111111البنكٌة ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : 

اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى  -  1512

والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب واالٌداع من 

رهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات البنكٌة البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض وال

 355615برلم       21111111ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : 

واالٌداع والمٌد المركزى  اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة -  1515

والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب واالٌداع من 

البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات البنكٌة 

 355615برلم       21111111ادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : ولسٌ

جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد  -  1511

جتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب المركزى والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات اال

واالٌداع من البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات 

 355615برلم       21111111ٌخ : البنكٌة ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تار

جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد  -  1511

المركزى والسجل التجارى والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام البنون والمصارؾ والسحب 

اع من البنون بدون حدود مالٌة لصوى والمرض والرهن وفتح والؽاء االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات واالٌد

 355615برلم       21111111البنكٌة ولسٌادتهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحصص  -مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة -  1511

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحصص  -محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1512

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحصص  -نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1513

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

واالندماج واالنمسام والحصص  لشئون التمٌٌم -نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1514

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحصص  -احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1515

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحصص  -س احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب احمد نصر ابو العبا -  1516

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحصص  -دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1512

 355615برلم       21111111تارٌخ :  العٌنٌة ،

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحصص  -دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1515

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحصص  -نتدب نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الم -  1511

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحصص  -نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب  -  1521

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحصص  -ٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب جم -  1521

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

ص لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحص -جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1522

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1523

 355615برلم       21111111والحصص العٌنٌة ، تارٌخ : 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام  -ساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة م -  1524

 355615برلم       21111111والحصص العٌنٌة ، تارٌخ : 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحصص  -اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1525

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحصص  -اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1526

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

ندماج واالنمسام والحصص لشئون التمٌٌم واال -جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1522

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

لشئون التمٌٌم واالندماج واالنمسام والحصص  -جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1525

 355615برلم       21111111العٌنٌة ، تارٌخ : 

    21111111لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب   محمود النعناعى عبدالمنعم -  1521

 355615برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21111111لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1531

 355615برلم   

    21111111لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب نبوى عبدالؽنى سوٌلم  ش -  1531

 355615برلم   

    21111111لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1532

 355615برلم   

لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1533

 355615برلم       21111111

لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1534

 355615برلم       21111111

لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1535

 355615برلم       21111111

لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1536

 355615برلم       21111111

    21111111لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب  -  1532

 355615برلم   

    21111111لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب  -  1535

 355615برلم   

    21111111لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1531

 355615برلم   

    21111111لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1541

 355615برلم   

لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1541

 355615برلم       21111111

لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1542

 355615لم   بر    21111111

    21111111لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1543

 355615برلم   

    21111111لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1544

 355615برلم   

    21111111لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1545

 355615برلم   

    21111111لشئون تمٌٌم الشركات ، تارٌخ :  -جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1546

 355615برلم   

لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1542

 355615برلم       21111111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1545

 355615   برلم    21111111

    21111111لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1541

 355615برلم   

    21111111لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1551

 355615 برلم  

لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1551

 355615برلم       21111111

لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1552

 355615برلم       21111111

لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1553

 355615برلم       21111111

لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1554

 355615برلم       21111111

    21111111لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب  -  1555

 355615برلم   

    21111111لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب  -  1556

 355615برلم   

    21111111لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1552

 355615برلم   

    21111111خ : لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌ -جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1555

 355615برلم   

لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1551

 355615برلم       21111111

روٌج والتؽطٌة ، تارٌخ : لشئون الت -ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1561

 355615برلم       21111111

    21111111لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1561

 355615برلم   

    21111111لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1562

 355615برلم   

لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1563

 355615برلم       21111111

لشئون التروٌج والتؽطٌة ، تارٌخ :  -جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1564

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1565

 355615رلم   ب    21111111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -محمود النعناعى عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1566

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1562

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -نبوى عبدالؽنى سوٌلم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1565

 355615برلم       21111111

ٌم ، تارٌخ : لالستشارات المالٌة والتمٌ -احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1561

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -احمد نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1521

 355615برلم       21111111

ارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ : لالستش -دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1521

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -دمحم محمود عبدالمنعم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1522

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -لمنتدب نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ا -  1523

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -نصر ابو العباس احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب  -  1524

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -جلس ادارة  المنتدب جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو م -  1525

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -جمٌل جمال ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1526

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -ٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد الس -  1522

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -ؼرٌب عبداللطٌؾ عبدالمجٌد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1525

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1521

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -اٌهاب نبٌه بسطوروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1551

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1551

 355615برلم       21111111

لالستشارات المالٌة والتمٌٌم ، تارٌخ :  -جالل احمد دمحم الجنزورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1552

 355615برلم       21111111

اسامه فاروق نصر الدٌن خٌر الل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تكون االداره وحك التولٌع لٌصبح / للسٌد /  -  1553

اسامه فاروق نصر الدٌن خٌر هللا ) طرؾ اول شرٌن متضامن ( والسٌد / مدحت على عباس زهران ) طرؾ ثانى شرٌن متضامن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21111111التعامل مع لبنون ولهم حك التصرفات كامله فى اداره الشركه ، تارٌخ : ( مجتمعٌن فمط وذلن فى 

422146 

برلم       21111111امالٌا عرٌان ابوالسعد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1554

241455 

برلم       21111111لٌص الجمركى بالشركة ، تارٌخ : وائل مصلح حسن منتصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر  للتخ -  1555

331131 

برلم       21111111وائل مصلح حسن منتصر  شركة مساهمة  مدٌر  للتخلٌص الجمركى بالشركة ، تارٌخ :  -  1556

331131 

برلم       21111111وائل مصلح حسن منتصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر  للتخلٌص الجمركى بالشركة ، تارٌخ :  -  1552

331131 

برلم       21111111وائل مصلح حسن منتصر  شركة تضامن  مدٌر  للتخلٌص الجمركى بالشركة ، تارٌخ :  -  1555

331131 

برلم       21111111وائل مصلح حسن منتصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر  للتخلٌص الجمركى بالشركة ، تارٌخ :  -  1551

331131 

برلم       21111111وائل مصلح حسن منتصر  شركة مساهمة  مدٌر  للتخلٌص الجمركى بالشركة ، تارٌخ :  -  1511

331131 

برلم       21111111وائل مصلح حسن منتصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر  للتخلٌص الجمركى بالشركة ، تارٌخ :  -  1511

331131 

برلم       21111111مدٌر  للتخلٌص الجمركى بالشركة ، تارٌخ :  وائل مصلح حسن منتصر  شركة تضامن  -  1512

331131 

    21111112، تارٌخ :  2115/4/1السٌد احمد عبدالمنعم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سمنود اعتبارا من  -  1513

 16121برلم   

    21111112، تارٌخ :  2115/4/1اعتبارا من السٌد احمد عبدالمنعم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سمنود  -  1514

 16121برلم   

    21111112، تارٌخ :  2115/4/1السٌد احمد عبدالمنعم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سمنود اعتبارا من  -  1515

 16121برلم   

    21111112، تارٌخ :  2115/4/1السٌد احمد عبدالمنعم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سمنود اعتبارا من  -  1516

 16121برلم   

    21111112، تارٌخ :  2115/4/1السٌد احمد عبدالمنعم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سمنود اعتبارا من  -  1512

 16121برلم   

    21111112رٌخ : ، تا 2115/4/1السٌد احمد عبدالمنعم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سمنود اعتبارا من  -  1515

 16121برلم   

 16121برلم       21111112، تارٌخ :  2115/4/1هشام سٌد لاٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سمنود اعتبارا من  -  1511

 16121برلم       21111112، تارٌخ :  2115/4/1هشام سٌد لاٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سمنود اعتبارا من  -  1111

 16121برلم       21111112، تارٌخ :  2115/4/1هشام سٌد لاٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سمنود اعتبارا من  -  1111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16121برلم       21111112، تارٌخ :  2115/4/1هشام سٌد لاٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سمنود اعتبارا من  -  1112

 16121برلم       21111112، تارٌخ :  2115/4/1مساهمة  مدٌر فرع  سمنود اعتبارا من هشام سٌد لاٌد دمحم  شركة  -  1113

 16121برلم       21111112، تارٌخ :  2115/4/1هشام سٌد لاٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سمنود اعتبارا من  -  1114

    21111112، تارٌخ :  2111/2/1ط اعتبارا من السٌد احمد عبدالمنعم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌو -  1115

 16121برلم   

    21111112، تارٌخ :  2111/2/1السٌد احمد عبدالمنعم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط اعتبارا من  -  1116

 16121برلم   

    21111112، تارٌخ :  2111/2/1 السٌد احمد عبدالمنعم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط اعتبارا من -  1112

 16121برلم   

    21111112، تارٌخ :  2111/2/1السٌد احمد عبدالمنعم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط اعتبارا من  -  1115

 16121برلم   

    21111112تارٌخ : ،  2111/2/1السٌد احمد عبدالمنعم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط اعتبارا من  -  1111

 16121برلم   

    21111112، تارٌخ :  2111/2/1السٌد احمد عبدالمنعم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط اعتبارا من  -  1111

 16121برلم   

لم   بر    21111112، تارٌخ :  2111/2/1هشام سٌد لاٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط اعتبارا من  -  1111

16121 

برلم       21111112، تارٌخ :  2111/2/1هشام سٌد لاٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط اعتبارا من  -  1112

16121 

برلم       21111112، تارٌخ :  2111/2/1هشام سٌد لاٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط اعتبارا من  -  1113

16121 

برلم       21111112، تارٌخ :  2111/2/1دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط اعتبارا من  هشام سٌد لاٌد -  1114

16121 

برلم       21111112، تارٌخ :  2111/2/1هشام سٌد لاٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسٌوط اعتبارا من  -  1115

16121 

برلم       21111112، تارٌخ :  2111/2/1ٌوط اعتبارا من هشام سٌد لاٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اس -  1116

16121 

ابراهٌم احمد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌظل حك االدارة والتولٌع عنها منفردا للطرؾ االول  -  1112

فردا وله الحك بالتصرؾ بالبٌع والشراء االستاذ /ابراهٌم احمد دمحم ابراهٌم صاحب ومدٌر الشركه وله حك التولٌع على الشٌكات من

الى اصل من اصول الشركة وكذلن له الحك منفردا فى الرهن وااللتراض من البنون مع جمٌع السلطات الممنوحه له من خالل عمد 

 211613برلم       21111112التاسٌس والعمود المتتالٌه ، تارٌخ : 

مفوض عام الشركه  ٌضاؾ الى اختصاصات السٌد المحاسب /  شرٌؾ دمحم شرٌؾ دمحم حسن الملٌنى  شركة مساهمة   -  1115

حسن الملٌنىكمفوض عام على شركة مصر لاللبان ان ٌكون لسٌادتة حك التولٌع على الشٌكات للبنون وعلى ان ٌتم اثبات ذلن فى 

 12315برلم       21111112السجل التجارى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرٌؾ دمحم حسن الملٌنى  شركة مساهمة  مفوض عام الشركه  ٌضاؾ الى اختصاصات السٌد المحاسب /  شرٌؾ دمحم  -  1111

حسن الملٌنىكمفوض عام على شركة مصر لاللبان ان ٌكون لسٌادتة حك التولٌع على الشٌكات للبنون وعلى ان ٌتم اثبات ذلن فى 

 12315رلم   ب    21111112السجل التجارى ، تارٌخ : 

بولس صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  1121

 356514برلم       21111112تارٌخ : 

فردٌن ، بولس صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او من -  1121

 356514برلم       21111112تارٌخ : 

بولس صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  1122

 356514برلم       21111112تارٌخ : 

ع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، عواطؾ حبٌب جندي جورجً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌ -  1123

 356514برلم       21111112تارٌخ : 

عواطؾ حبٌب جندي جورجً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  1124

 356514برلم       21111112تارٌخ : 

شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، عواطؾ حبٌب جندي جورجً  شركة تضامن   -  1125

 356514برلم       21111112تارٌخ : 

هانى صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن  -  1126

 356514برلم       21111112، تارٌخ : 

هانى صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن  -  1122

 356514برلم       21111112، تارٌخ : 

هانى صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن  -  1125

 356514برلم       21111112تارٌخ : ، 

    21111112بولس صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت حمولها ، تارٌخ :  -  1121

 356514برلم   

    21111112بولس صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت حمولها ، تارٌخ :  -  1131

 356514برلم   

    21111112بولس صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت حمولها ، تارٌخ :  -  1131

 356514برلم   

عواطؾ حبٌب جندي جورجً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت حمولها ، تارٌخ :  -  1132

 356514برلم       21111112

عواطؾ حبٌب جندي جورجً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت حمولها ، تارٌخ :  -  1133

 356514برلم       21111112

عواطؾ حبٌب جندي جورجً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت حمولها ، تارٌخ :  -  1134

 356514برلم       21111112

ى صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت حمولها ، تارٌخ : هان -  1135

 356514برلم       21111112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هانى صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت حمولها ، تارٌخ :  -  1136

 356514برلم       21111112

صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت حمولها ، تارٌخ : هانى  -  1132

 356514برلم       21111112

برلم       21111112ٌوسؾ دمحم خضراوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1135

415251 

برلم       21111112امن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : على سٌد على دمحم  شركة تض -  1131

415251 

    21111112دمحم عبد الستار أبو زٌد عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1141

 415251برلم   

دٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء الثالثه / عاطؾ حسن ٌوسؾ دمحم خضراوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تع -  1141

احمد حسانٌن وٌوسؾ دمحم خضراوى نصار وعلى سٌد سٌد دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى سبٌل ذلن كافة الصالحٌات من حٌث 

فة البنون وكافة المعامالت فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات باسم الشركة من كا

البنكٌه دون تحدٌدها وكذلن لهما الحك فى بٌع وشراء االصول والسٌارات باسم الشركة والتولٌع على عمود البٌع والشراء وامام كافة 

برلم       21111112الجهات الحكومٌه وادارة المرور والشهر العمارى ومصلحة الجمارن ولهما تفوٌض الؽٌر ، تارٌخ : 

415251 

على سٌد على دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء الثالثه / عاطؾ حسن احمد  -  1142

حسانٌن وٌوسؾ دمحم خضراوى نصار وعلى سٌد سٌد دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى سبٌل ذلن كافة الصالحٌات من حٌث فتح 

والسحب والتولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات باسم الشركة من كافة البنون وكافة المعامالت البنكٌه الحسابات بالبنون واالٌداع 

دون تحدٌدها وكذلن لهما الحك فى بٌع وشراء االصول والسٌارات باسم الشركة والتولٌع على عمود البٌع والشراء وامام كافة 

برلم       21111112الجمارن ولهما تفوٌض الؽٌر ، تارٌخ :  الجهات الحكومٌه وادارة المرور والشهر العمارى ومصلحة

415251 

دمحم عبد الستار أبو زٌد عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء الثالثه /  -  1143

فردٌن ولهما فى سبٌل ذلن كافة عاطؾ حسن احمد حسانٌن وٌوسؾ دمحم خضراوى نصار وعلى سٌد سٌد دمحم مجتمعٌن او من

الصالحٌات من حٌث فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات باسم الشركة من كافة 

البنون وكافة المعامالت البنكٌه دون تحدٌدها وكذلن لهما الحك فى بٌع وشراء االصول والسٌارات باسم الشركة والتولٌع على عمود 

البٌع والشراء وامام كافة الجهات الحكومٌه وادارة المرور والشهر العمارى ومصلحة الجمارن ولهما تفوٌض الؽٌر ، تارٌخ : 

 415251برلم       21111112

خروج الشرٌن  -اٌمن مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن  -  1144

 322541برلم       21111112موله ، تارٌخ : واستلم كافه ح

خروج الشرٌن  -اٌمن مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن  -  1145

 322541برلم       21111112واستلم كافه حموله ، تارٌخ : 

خروج الشرٌن  -من  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن اٌمن مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  1146

 322541برلم       21111112واستلم كافه حموله ، تارٌخ : 

خروج الشرٌن  -اٌمن مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن  -  1142

 322541برلم       21111112واستلم كافه حموله ، تارٌخ : 

خروج الشرٌن  -اٌمن مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن  -  1145

 322541برلم       21111112واستلم كافه حموله ، تارٌخ : 
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خروج الشرٌن  -اٌمن مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن  -  1141

 322541برلم       21111112واستلم كافه حموله ، تارٌخ : 

شرٌن خروج ال -اٌمن مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن  -  1151

 322541برلم       21111112واستلم كافه حموله ، تارٌخ : 

خروج الشرٌن  -اٌمن مصطفى توفٌك عبدالعزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن  -  1151

 322541برلم       21111112واستلم كافه حموله ، تارٌخ : 

ة  شرٌن موصى  الؽاء وصاٌه السٌده سناء دمحم سلٌمان لبلوؼه سن الرشد ، تارٌخ حازم اسامه عبدالمحسن  توصٌة بسٌط -  1152

 256511برلم       21111112: 

حازم اسامه عبدالمحسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  الؽاء وصاٌه السٌده سناء دمحم سلٌمان لبلوؼه سن الرشد ، تارٌخ  -  1153

 256511برلم       21111112: 

بهجت عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للطرفان مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك االداره والتولٌع عنها  وائل -  1154

وكافه السلطات فى ادارتها وتمثٌلها امام كافه الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والتولٌع عنها وكافه السلطات لتحمٌك ؼرضها من 

الشراء باسم الشركه ولصالحها وبالجمله كافه الصالحٌات لتحمٌك اؼراض الشركه امام معامالت مالٌه وتعالدات التجارٌه والبٌع و

 352124برلم       21111112كافه الجهات ، تارٌخ : 

وائل بهجت عبدالؽفار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للطرفان مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك االداره والتولٌع عنها  -  1155

رتها وتمثٌلها امام كافه الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والتولٌع عنها وكافه السلطات لتحمٌك ؼرضها من وكافه السلطات فى ادا

معامالت مالٌه وتعالدات التجارٌه والبٌع والشراء باسم الشركه ولصالحها وبالجمله كافه الصالحٌات لتحمٌك اؼراض الشركه امام 

 352124برلم       21111112كافه الجهات ، تارٌخ : 

وائل بهجت عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للطرفان مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك االداره والتولٌع عنها  -  1156

وكافه السلطات فى ادارتها وتمثٌلها امام كافه الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والتولٌع عنها وكافه السلطات لتحمٌك ؼرضها من 

التجارٌه والبٌع والشراء باسم الشركه ولصالحها وبالجمله كافه الصالحٌات لتحمٌك اؼراض الشركه امام معامالت مالٌه وتعالدات 

 352124برلم       21111112كافه الجهات ، تارٌخ : 

وائل بهجت عبدالؽفار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للطرفان مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك االداره والتولٌع عنها  -  1152

فه السلطات فى ادارتها وتمثٌلها امام كافه الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والتولٌع عنها وكافه السلطات لتحمٌك ؼرضها من وكا

معامالت مالٌه وتعالدات التجارٌه والبٌع والشراء باسم الشركه ولصالحها وبالجمله كافه الصالحٌات لتحمٌك اؼراض الشركه امام 

 352124برلم       21111112كافه الجهات ، تارٌخ : 

برلم       21111112عٌن الحٌاة امام عبد الفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1155

251643 

برلم       21111112عٌن الحٌاة امام عبد الفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1151

251643 

برلم       21111112ناصؾ السٌد مختار دمحم دمحم جاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1161

251643 

برلم       21111112ناصؾ السٌد مختار دمحم دمحم جاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1161

251643 

حٌاة امام عبد الفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع عن الشركه امام جمٌع الجهات عٌن ال -  1162

الحكومٌه والؽٌر حكومٌه للشرٌكٌن ) السٌد مختار دمحم دمحم جاد ( والشرٌن ) ناصؾ السٌد مختار دمحم دمحم جاد ( مجتمعٌن او منفردٌن 

 251643برلم       21111112، تارٌخ : 
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عٌن الحٌاة امام عبد الفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع عن الشركه امام جمٌع الجهات  -  1163

الحكومٌه والؽٌر حكومٌه للشرٌكٌن ) السٌد مختار دمحم دمحم جاد ( والشرٌن ) ناصؾ السٌد مختار دمحم دمحم جاد ( مجتمعٌن او منفردٌن 

 251643   برلم    21111112، تارٌخ : 

ناصؾ السٌد مختار دمحم دمحم جاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع عن الشركه امام جمٌع الجهات  -  1164

الحكومٌه والؽٌر حكومٌه للشرٌكٌن ) السٌد مختار دمحم دمحم جاد ( والشرٌن ) ناصؾ السٌد مختار دمحم دمحم جاد ( مجتمعٌن او منفردٌن 

 251643برلم       21111112، تارٌخ : 

ناصؾ السٌد مختار دمحم دمحم جاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع عن الشركه امام جمٌع الجهات  -  1165

فردٌن الحكومٌه والؽٌر حكومٌه للشرٌكٌن ) السٌد مختار دمحم دمحم جاد ( والشرٌن ) ناصؾ السٌد مختار دمحم دمحم جاد ( مجتمعٌن او من

 251643برلم       21111112، تارٌخ : 

شرٌؾ  دمحم فتحى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه لحك االدارة / للشرٌن المتضامن السٌد /  -  1166

ا ٌخص شرٌؾ دمحم فتحى محمود حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض صالحٌاته ما عدا حموق الملكٌه للشركه والتعامل مع البنون فٌم

 312412برلم       21111113السحب والتحوٌل والتولٌع على الشٌكات وااللتراض والرهن ، تارٌخ : 

شرٌؾ  دمحم فتحى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه لحك االدارة / للشرٌن المتضامن السٌد /  -  1162

اته ما عدا حموق الملكٌه للشركه والتعامل مع البنون فٌما ٌخص شرٌؾ دمحم فتحى محمود حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض صالحٌ

 312412برلم       21111113السحب والتحوٌل والتولٌع على الشٌكات وااللتراض والرهن ، تارٌخ : 

 اٌهاب مٌشٌل راؼب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او -  1165

منفردٌن ولهم كافه الصالحٌات فى التعامل مع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وكافه البنون والمصارؾ منفردٌن بشرط ان تكون 

االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن اؼراضها اما اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركه من بٌع او التراض او 

 411551برلم       21111113ء مجتمعٌن ، تارٌخ : رهن فٌتعٌن صدورها من جمٌع الشركا

دمحم سٌؾ طارق دمحم ابو بكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل الصفه من موصى الى متضامن وتعدٌل  حك االداره  -  1161

لهم الحك  فى بٌع وشراء والتولٌع للسٌد/ دمحم   ابو بكر هشام دمحم ابوبكر ودمحم سٌؾ طارق دمحم ابو بكر مجتمعٌن  او منفردٌن  و

االصول  الثابته  والمنموله للنفس او للؽٌر وكذلن الحك فى شراء االصول الثابته والمنموله  والسحب واالٌداع  من البنون وله حك 

االلتراض من البنون برهن  او بدون ولهم كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه فى كل ما سبك مجتمعٌن او منفردٌن ، 

 311112برلم       21111113ارٌخ : ت

دمحم سٌؾ طارق دمحم ابو بكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل الصفه من موصى الى متضامن وتعدٌل  حك االداره  -  1121

ٌع وشراء والتولٌع للسٌد/ دمحم   ابو بكر هشام دمحم ابوبكر ودمحم سٌؾ طارق دمحم ابو بكر مجتمعٌن  او منفردٌن  ولهم الحك  فى ب

االصول  الثابته  والمنموله للنفس او للؽٌر وكذلن الحك فى شراء االصول الثابته والمنموله  والسحب واالٌداع  من البنون وله حك 

االلتراض من البنون برهن  او بدون ولهم كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه فى كل ما سبك مجتمعٌن او منفردٌن ، 

 311112برلم       21111113تارٌخ : 

هشام عبد الرحمن حامد عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1121

 331212برلم       21111113

هشام عبد الرحمن حامد عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1122

 331212برلم       21111113

برلم       21111113عبدالرحمن حامد عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1123

331212 

برلم       21111113عبدالرحمن حامد عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1124

331212 

هشام عبد الرحمن حامد عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى  -  1125

شرٌن متضامن وتعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن / هشام عبد الرحمن حامد عبد هللا منفردا فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سحب واٌداع والتراض والتعامل مع البنوكم وجمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه وجمٌع  جمٌع المعامالت التى تخص الشركه من

 331212برلم       21111113االعمال التى تحمك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

هشام عبد الرحمن حامد عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى  -  1126

ضامن وتعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن / هشام عبد الرحمن حامد عبد هللا منفردا فى شرٌن مت

جمٌع المعامالت التى تخص الشركه من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع البنوكم وجمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه وجمٌع 

 331212برلم       21111113ارٌخ : االعمال التى تحمك ؼرض الشركه ، ت

عبدالرحمن حامد عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  1122

وتعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن / هشام عبد الرحمن حامد عبد هللا منفردا فى جمٌع المعامالت 

والتراض والتعامل مع البنوكم وجمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه وجمٌع االعمال التى تحمك  التى تخص الشركه من سحب واٌداع

 331212برلم       21111113ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

عبدالرحمن حامد عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  1125

تولٌع لتصبح / االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن / هشام عبد الرحمن حامد عبد هللا منفردا فى جمٌع المعامالت وتعدٌل االداره وال

التى تخص الشركه من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع البنوكم وجمٌع الهٌئات الحكومٌه والمضائٌه وجمٌع االعمال التى تحمك 

 331212   برلم    21111113ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

ولٌد جمال محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  1121

 366231برلم       21111113

ولٌد جمال محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  1151

 366231برلم       21111113

محمود جمال محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ  -  1151

 366231برلم       21111113: 

محمود جمال محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ  -  1152

 366231برلم       21111113: 

جمال محمود محمود اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  1153

 366231برلم       21111113

جمال محمود محمود اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  1154

 366231برلم       21111113

ولٌد جمال محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن واالداره والتولٌع  -  1155

 366231برلم       21111113للشرٌكٌن المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن واالداره والتولٌع ولٌد جمال محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   -  1156

 366231برلم       21111113للشرٌكٌن المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

محمود جمال محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  1152

 366231برلم       21111113متضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : واالداره والتولٌع للشرٌكٌن ال

محمود جمال محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن  -  1155

 366231برلم       21111113واالداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

جمال محمود محمود اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن واالداره  -  1151

 366231برلم       21111113والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرٌن لٌصبح شرٌن متضامن واالداره جمال محمود محمود اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة ال -  1111

 366231برلم       21111113والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ولٌد جمال محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1111

 366231برلم       21111113

جمال محمود محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  ولٌد -  1112

 366231برلم       21111113

محمود جمال محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن ،  -  1113

 366231برلم       21111113تارٌخ : 

محمود جمال محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن ،  -  1114

 366231برلم       21111113تارٌخ : 

جمال محمود محمود اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1115

 366231برلم       21111113

جمال محمود محمود اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1116

 366231برلم       21111113

حسن رمزى احمد نهاد رمزى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشرٌكة / نجالء  -  1112

/ حسن رمزى احمد نهاد رمزى مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والبنون وفتح  حسن دمحم والشرٌن

 321562برلم       21111114االعتمادات المستندٌة والحسابات الجارٌة الدائنة والمدٌنة وابرام العمود ، تارٌخ : 

شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشرٌكة / نجالء حسن  حسن رمزى احمد نهاد رمزى  شركة تضامن  مدٌر و -  1115

دمحم والشرٌن / حسن رمزى احمد نهاد رمزى مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والبنون وفتح 

 321562برلم       21111114االعتمادات المستندٌة والحسابات الجارٌة الدائنة والمدٌنة وابرام العمود ، تارٌخ : 

حسن رمزى احمد نهاد رمزى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشرٌكة / نجالء  -  1111

حسن دمحم والشرٌن / حسن رمزى احمد نهاد رمزى مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والبنون وفتح 

 321562برلم       21111114لمستندٌة والحسابات الجارٌة الدائنة والمدٌنة وابرام العمود ، تارٌخ : االعتمادات ا

حسن رمزى احمد نهاد رمزى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشرٌكة / نجالء حسن  -  2111

نفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والبنون وفتح دمحم والشرٌن / حسن رمزى احمد نهاد رمزى مجتمعٌن او م

 321562برلم       21111114االعتمادات المستندٌة والحسابات الجارٌة الدائنة والمدٌنة وابرام العمود ، تارٌخ : 

ح للشرٌكة / نجالء حسن رمزى احمد نهاد رمزى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصب -  2111

حسن دمحم والشرٌن / حسن رمزى احمد نهاد رمزى مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والبنون وفتح 

 321562برلم       21111114االعتمادات المستندٌة والحسابات الجارٌة الدائنة والمدٌنة وابرام العمود ، تارٌخ : 

احمد نهاد رمزى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشرٌكة / نجالء حسن حسن رمزى  -  2112

دمحم والشرٌن / حسن رمزى احمد نهاد رمزى مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والبنون وفتح 

 321562برلم       21111114دٌنة وابرام العمود ، تارٌخ : االعتمادات المستندٌة والحسابات الجارٌة الدائنة والم

حسن رمزى احمد نهاد رمزى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشرٌكة / نجالء  -  2113

ر حكومٌة والبنون وفتح حسن دمحم والشرٌن / حسن رمزى احمد نهاد رمزى مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌ

 321562برلم       21111114االعتمادات المستندٌة والحسابات الجارٌة الدائنة والمدٌنة وابرام العمود ، تارٌخ : 

حسن رمزى احمد نهاد رمزى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشرٌكة / نجالء حسن  -  2114

ن رمزى احمد نهاد رمزى مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والبنون وفتح دمحم والشرٌن / حس

 321562برلم       21111114االعتمادات المستندٌة والحسابات الجارٌة الدائنة والمدٌنة وابرام العمود ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشرٌكة / نجالء حسن رمزى احمد نهاد رمزى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  2115

حسن دمحم والشرٌن / حسن رمزى احمد نهاد رمزى مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والبنون وفتح 

 321562برلم       21111114االعتمادات المستندٌة والحسابات الجارٌة الدائنة والمدٌنة وابرام العمود ، تارٌخ : 

حسن رمزى احمد نهاد رمزى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشرٌكة / نجالء حسن  -  2116

دمحم والشرٌن / حسن رمزى احمد نهاد رمزى مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والبنون وفتح 

 321562برلم       21111114ارٌة الدائنة والمدٌنة وابرام العمود ، تارٌخ : االعتمادات المستندٌة والحسابات الج

حسن رمزى احمد نهاد رمزى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشرٌكة / نجالء  -  2112

ات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والبنون وفتح حسن دمحم والشرٌن / حسن رمزى احمد نهاد رمزى مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجه

 321562برلم       21111114االعتمادات المستندٌة والحسابات الجارٌة الدائنة والمدٌنة وابرام العمود ، تارٌخ : 

حسن رمزى احمد نهاد رمزى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشرٌكة / نجالء حسن  -  2115

دمحم والشرٌن / حسن رمزى احمد نهاد رمزى مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والبنون وفتح 

 321562برلم       21111114االعتمادات المستندٌة والحسابات الجارٌة الدائنة والمدٌنة وابرام العمود ، تارٌخ : 

برلم       21111114ٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سامح دمحم الزٌنى صالح صالح  توص -  2111

221153 

برلم       21111114سامح دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2111

221153 

برلم       21111114ج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبدالرحمن احمد دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خر -  2111

221153 

برلم       21111114عبدالرحمن احمد دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2112

221153 

 221153برلم       21111114دمحم الزٌنً صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2113

 221153برلم       21111114دمحم الزٌنً صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2114

    21111114هبه هللا دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2115

 221153برلم   

    21111114هبه هللا دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2116

 221153برلم   

برلم       21111114احمد دمحم على سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2112

221153 

برلم       21111114دمحم على سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد  -  2115

221153 

برلم       21111114صفاء احمد مدحت البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2111

221153 

برلم       21111114وصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : صفاء احمد مدحت البرلولى  ت -  2121

221153 

    21111114محمود دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2121

 221153برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21111114وصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : محمود دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  2122

 221153برلم   

برلم       21111114سهٌر صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  2123

234246 

برلم       21111114:  سهٌر صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ -  2124

234246 

برلم       21111114سهٌر صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  2125

234246 

 234246برلم       21111114صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  2126

 234246برلم       21111114حى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : صب -  2122

 234246برلم       21111114صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  2125

برلم       21111114من  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : رومانى صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  شرٌن متضا -  2121

234246 

برلم       21111114رومانى صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  2131

234246 

برلم       21111114:  رومانى صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ -  2131

234246 

برلم       21111114وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  2132

234246 

برلم       21111114وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  2133

234246 

برلم       21111114وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  2134

234246 

سهٌر صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا منفردا ،  -  2135

 234246برلم       21111114تارٌخ : 

سهٌر صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا منفردا ،  -  2136

 234246برلم       21111114تارٌخ : 

سهٌر صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا منفردا ،  -  2132

 234246برلم       21111114تارٌخ : 

صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا منفردا ، تارٌخ :  -  2135

 234246برلم       21111114

حى مٌخائٌل ونا منفردا ، تارٌخ : صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن وجٌه صب -  2131

 234246برلم       21111114

صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا منفردا ، تارٌخ :  -  2141

 234246برلم       21111114
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االداره والتولٌع للشرٌن وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا منفردا رومانى صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  2141

 234246برلم       21111114، تارٌخ : 

رومانى صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا منفردا  -  2142

 234246برلم       21111114، تارٌخ : 

مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا منفردا رومانى صبحى  -  2143

 234246برلم       21111114، تارٌخ : 

وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا منفردا ،  -  2144

 234246برلم       21111114تارٌخ : 

وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا منفردا ،  -  2145

 234246برلم       21111114تارٌخ : 

ٌل ونا منفردا ، وجٌه صبحى مٌخائٌل ونا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن وجٌه صبحى مٌخائ -  2146

 234246برلم       21111114تارٌخ : 

سامح دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن المتضامن /  -  2142

كما له الحك فى استالم احمد دمحم على سلٌمان باالضافه الى اختصاصاته السابمه الحك فى التولٌع منفردا على بٌع اصول الشركه 

كافه المستحمات الخاصه بالشركه وله حك التعامل مع البنون باسم الشركه بكافه انواع التعامالت كما له الحك فى شراء اصول او 

ممتلكات الشركه مثل العمارات واالراضى وخالفه وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض من هذه االعمال تفوٌضا معتمدا من 

 221153برلم       21111114كه وٌكون للسٌد / عبد الرحمن احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : الشر

سامح دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن المتضامن /  -  2145

التولٌع منفردا على بٌع اصول الشركه كما له الحك فى استالم احمد دمحم على سلٌمان باالضافه الى اختصاصاته السابمه الحك فى 

كافه المستحمات الخاصه بالشركه وله حك التعامل مع البنون باسم الشركه بكافه انواع التعامالت كما له الحك فى شراء اصول او 

ن هذه االعمال تفوٌضا معتمدا من ممتلكات الشركه مثل العمارات واالراضى وخالفه وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض م

 221153برلم       21111114الشركه وٌكون للسٌد / عبد الرحمن احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن المتضامن / احمد  -  2141

ه الى اختصاصاته السابمه الحك فى التولٌع منفردا على بٌع اصول الشركه كما له الحك فى استالم كافه دمحم على سلٌمان باالضاف

المستحمات الخاصه بالشركه وله حك التعامل مع البنون باسم الشركه بكافه انواع التعامالت كما له الحك فى شراء اصول او 

حك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض من هذه االعمال تفوٌضا معتمدا من ممتلكات الشركه مثل العمارات واالراضى وخالفه وله ال

 221153برلم       21111114الشركه وٌكون للسٌد / عبد الرحمن احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : 

ن / احمد عبدالرحمن احمد دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن المتضام -  2151

دمحم على سلٌمان باالضافه الى اختصاصاته السابمه الحك فى التولٌع منفردا على بٌع اصول الشركه كما له الحك فى استالم كافه 

المستحمات الخاصه بالشركه وله حك التعامل مع البنون باسم الشركه بكافه انواع التعامالت كما له الحك فى شراء اصول او 

العمارات واالراضى وخالفه وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض من هذه االعمال تفوٌضا معتمدا من  ممتلكات الشركه مثل

 221153برلم       21111114الشركه وٌكون للسٌد / عبد الرحمن احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : 

لتولٌع لٌكون للشرٌن المتضامن / احمد دمحم على دمحم الزٌنً صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره وا -  2151

سلٌمان باالضافه الى اختصاصاته السابمه الحك فى التولٌع منفردا على بٌع اصول الشركه كما له الحك فى استالم كافه المستحمات 

اصول او ممتلكات الشركه  الخاصه بالشركه وله حك التعامل مع البنون باسم الشركه بكافه انواع التعامالت كما له الحك فى شراء

مثل العمارات واالراضى وخالفه وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض من هذه االعمال تفوٌضا معتمدا من الشركه وٌكون 

 221153برلم       21111114للسٌد / عبد الرحمن احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : 

شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن المتضامن / احمد دمحم على  دمحم الزٌنً صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  2152

سلٌمان باالضافه الى اختصاصاته السابمه الحك فى التولٌع منفردا على بٌع اصول الشركه كما له الحك فى استالم كافه المستحمات 

تعامالت كما له الحك فى شراء اصول او ممتلكات الشركه الخاصه بالشركه وله حك التعامل مع البنون باسم الشركه بكافه انواع ال
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مثل العمارات واالراضى وخالفه وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض من هذه االعمال تفوٌضا معتمدا من الشركه وٌكون 

 221153برلم       21111114للسٌد / عبد الرحمن احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : 

 الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن المتضامن / هبه هللا دمحم -  2153

احمد دمحم على سلٌمان باالضافه الى اختصاصاته السابمه الحك فى التولٌع منفردا على بٌع اصول الشركه كما له الحك فى استالم 

مل مع البنون باسم الشركه بكافه انواع التعامالت كما له الحك فى شراء اصول او كافه المستحمات الخاصه بالشركه وله حك التعا

ممتلكات الشركه مثل العمارات واالراضى وخالفه وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض من هذه االعمال تفوٌضا معتمدا من 

 221153برلم       21111114الشركه وٌكون للسٌد / عبد الرحمن احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : 

هبه هللا دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن المتضامن /  -  2154

احمد دمحم على سلٌمان باالضافه الى اختصاصاته السابمه الحك فى التولٌع منفردا على بٌع اصول الشركه كما له الحك فى استالم 

ه المستحمات الخاصه بالشركه وله حك التعامل مع البنون باسم الشركه بكافه انواع التعامالت كما له الحك فى شراء اصول او كاف

ممتلكات الشركه مثل العمارات واالراضى وخالفه وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض من هذه االعمال تفوٌضا معتمدا من 

 221153برلم       21111114من احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : الشركه وٌكون للسٌد / عبد الرح

احمد دمحم على سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن المتضامن /  -  2155

اصول الشركه كما له الحك فى استالم احمد دمحم على سلٌمان باالضافه الى اختصاصاته السابمه الحك فى التولٌع منفردا على بٌع 

كافه المستحمات الخاصه بالشركه وله حك التعامل مع البنون باسم الشركه بكافه انواع التعامالت كما له الحك فى شراء اصول او 

تمدا من ممتلكات الشركه مثل العمارات واالراضى وخالفه وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض من هذه االعمال تفوٌضا مع

 221153برلم       21111114الشركه وٌكون للسٌد / عبد الرحمن احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : 

احمد دمحم على سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن المتضامن /  -  2156

سابمه الحك فى التولٌع منفردا على بٌع اصول الشركه كما له الحك فى استالم احمد دمحم على سلٌمان باالضافه الى اختصاصاته ال

كافه المستحمات الخاصه بالشركه وله حك التعامل مع البنون باسم الشركه بكافه انواع التعامالت كما له الحك فى شراء اصول او 

فى كل او بعض من هذه االعمال تفوٌضا معتمدا من ممتلكات الشركه مثل العمارات واالراضى وخالفه وله الحك فى تفوٌض الؽٌر 

 221153برلم       21111114الشركه وٌكون للسٌد / عبد الرحمن احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : 

صفاء احمد مدحت البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن المتضامن / احمد  -  2152

سلٌمان باالضافه الى اختصاصاته السابمه الحك فى التولٌع منفردا على بٌع اصول الشركه كما له الحك فى استالم كافه دمحم على 

المستحمات الخاصه بالشركه وله حك التعامل مع البنون باسم الشركه بكافه انواع التعامالت كما له الحك فى شراء اصول او 

وخالفه وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض من هذه االعمال تفوٌضا معتمدا من  ممتلكات الشركه مثل العمارات واالراضى

 221153برلم       21111114الشركه وٌكون للسٌد / عبد الرحمن احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : 

للشرٌن المتضامن / احمد صفاء احمد مدحت البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون  -  2155

دمحم على سلٌمان باالضافه الى اختصاصاته السابمه الحك فى التولٌع منفردا على بٌع اصول الشركه كما له الحك فى استالم كافه 

المستحمات الخاصه بالشركه وله حك التعامل مع البنون باسم الشركه بكافه انواع التعامالت كما له الحك فى شراء اصول او 

كات الشركه مثل العمارات واالراضى وخالفه وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض من هذه االعمال تفوٌضا معتمدا من ممتل

 221153برلم       21111114الشركه وٌكون للسٌد / عبد الرحمن احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : 

ى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن المتضامن / محمود دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موص -  2151

احمد دمحم على سلٌمان باالضافه الى اختصاصاته السابمه الحك فى التولٌع منفردا على بٌع اصول الشركه كما له الحك فى استالم 

الت كما له الحك فى شراء اصول او كافه المستحمات الخاصه بالشركه وله حك التعامل مع البنون باسم الشركه بكافه انواع التعام

ممتلكات الشركه مثل العمارات واالراضى وخالفه وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض من هذه االعمال تفوٌضا معتمدا من 

 221153برلم       21111114الشركه وٌكون للسٌد / عبد الرحمن احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : 

ٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن المتضامن / محمود دمحم الز -  2161

احمد دمحم على سلٌمان باالضافه الى اختصاصاته السابمه الحك فى التولٌع منفردا على بٌع اصول الشركه كما له الحك فى استالم 

لبنون باسم الشركه بكافه انواع التعامالت كما له الحك فى شراء اصول او كافه المستحمات الخاصه بالشركه وله حك التعامل مع ا

ممتلكات الشركه مثل العمارات واالراضى وخالفه وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض من هذه االعمال تفوٌضا معتمدا من 

 221153برلم       21111114الشركه وٌكون للسٌد / عبد الرحمن احمد دمحم على سلٌمان ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سامح دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه  -  2161

التزاماتها ومسئول عن المنتجات التى تموم الشركه باستٌرادها من الخارج وتصدٌرها وله الحك من ابرام العمود باسم الشركه 

 221153برلم       21111114:  وضمن اؼراضها ، تارٌخ

سامح دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه  -  2162

التزاماتها ومسئول عن المنتجات التى تموم الشركه باستٌرادها من الخارج وتصدٌرها وله الحك من ابرام العمود باسم الشركه 

 221153برلم       21111114اؼراضها ، تارٌخ : وضمن 

عبدالرحمن احمد دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه التزاماتها  -  2163

الشركه وضمن ومسئول عن المنتجات التى تموم الشركه باستٌرادها من الخارج وتصدٌرها وله الحك من ابرام العمود باسم 

 221153برلم       21111114اؼراضها ، تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه التزاماتها  -  2164

ومسئول عن المنتجات التى تموم الشركه باستٌرادها من الخارج وتصدٌرها وله الحك من ابرام العمود باسم الشركه وضمن 

 221153لم   بر    21111114اؼراضها ، تارٌخ : 

دمحم الزٌنً صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه التزاماتها ومسئول  -  2165

عن المنتجات التى تموم الشركه باستٌرادها من الخارج وتصدٌرها وله الحك من ابرام العمود باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ 

 221153برلم       21111114: 

دمحم الزٌنً صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه التزاماتها ومسئول  -  2166

عن المنتجات التى تموم الشركه باستٌرادها من الخارج وتصدٌرها وله الحك من ابرام العمود باسم الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ 

 221153برلم       21111114: 

هبه هللا دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه  -  2162

التزاماتها ومسئول عن المنتجات التى تموم الشركه باستٌرادها من الخارج وتصدٌرها وله الحك من ابرام العمود باسم الشركه 

 221153برلم       21111114اؼراضها ، تارٌخ :  وضمن

هبه هللا دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه  -  2165

ود باسم الشركه التزاماتها ومسئول عن المنتجات التى تموم الشركه باستٌرادها من الخارج وتصدٌرها وله الحك من ابرام العم

 221153برلم       21111114وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

احمد دمحم على سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه  -  2161

لحك من ابرام العمود باسم الشركه التزاماتها ومسئول عن المنتجات التى تموم الشركه باستٌرادها من الخارج وتصدٌرها وله ا

 221153برلم       21111114وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

احمد دمحم على سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه  -  2121

رج وتصدٌرها وله الحك من ابرام العمود باسم الشركه التزاماتها ومسئول عن المنتجات التى تموم الشركه باستٌرادها من الخا

 221153برلم       21111114وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

صفاء احمد مدحت البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه التزاماتها  -  2121

ادها من الخارج وتصدٌرها وله الحك من ابرام العمود باسم الشركه وضمن ومسئول عن المنتجات التى تموم الشركه باستٌر

 221153برلم       21111114اؼراضها ، تارٌخ : 

صفاء احمد مدحت البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه التزاماتها  -  2122

لشركه باستٌرادها من الخارج وتصدٌرها وله الحك من ابرام العمود باسم الشركه وضمن ومسئول عن المنتجات التى تموم ا

 221153برلم       21111114اؼراضها ، تارٌخ : 

محمود دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه  -  2123

تجات التى تموم الشركه باستٌرادها من الخارج وتصدٌرها وله الحك من ابرام العمود باسم الشركه التزاماتها ومسئول عن المن

 221153برلم       21111114وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  الحك فى اداره الشركه من اداره فنٌه وبٌعٌه بكافه  -  2124

ا ومسئول عن المنتجات التى تموم الشركه باستٌرادها من الخارج وتصدٌرها وله الحك من ابرام العمود باسم الشركه التزاماته

 221153برلم       21111114وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

سامح دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  2125

 221153برلم       21111114امن ، تارٌخ : متض

سامح دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  2126

 221153برلم       21111114متضامن ، تارٌخ : 

من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، عبدالرحمن احمد دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن  -  2122

 221153برلم       21111114تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ،  -  2125

 221153برلم       21111114تارٌخ : 

تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ : دمحم الزٌنً صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  2121

 221153برلم       21111114

دمحم الزٌنً صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  2151

 221153برلم       21111114

توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن هبه هللا دمحم الزٌنى صالح صالح   -  2151

 221153برلم       21111114متضامن ، تارٌخ : 

هبه هللا دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  2152

 221153برلم       21111114متضامن ، تارٌخ : 

احمد دمحم على سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  2153

 221153برلم       21111114متضامن ، تارٌخ : 

احمد دمحم على سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  2154

 221153برلم       21111114: متضامن ، تارٌخ 

صفاء احمد مدحت البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  2155

 221153برلم       21111114، تارٌخ : 

ى شرٌن متضامن صفاء احمد مدحت البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى ال -  2156

 221153برلم       21111114، تارٌخ : 

محمود دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  2152

 221153برلم       21111114متضامن ، تارٌخ : 

دٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن محمود دمحم الزٌنى صالح صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تع -  2155

 221153برلم       21111114متضامن ، تارٌخ : 

بدال من السٌد االستاذ /  -سمٌر عبداللة عبدالواحد دوٌدار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى  -  2151

 355256برلم       21111114سعٌد عبدالمنعم حسن المٌعى ، تارٌخ : 

محمود دمحم محمود الشنوانى  شركة مساهمة  مصفى  تحدٌد مدة التصفٌة واجراءتها تتم التصفٌة خالل سنة مٌالدٌة تجدد  -  2111

اداء  -2/ 1استئداء كافة حموق الشركة لدى الؽٌر  -1/1ٌموم المصفى بكافة اجراءات التصفٌة بما فى ذلن   -1 -لمدة او مدد مساوٌة 

مصر  -ارض الجولؾ  -شارع الثورة  112التولٌع على عمد بٌع الشمة الكائنة بالعمار رلم  -3/ 1ركة لبل الؽٌر كافة التزامات الش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التولٌع على عمد بٌع حصة الشركة فى صندوق مصر المستمبل  -4/ 1والكائن بها ممر الشركة وكافة موجوداتها  -الماهرة  -الجدٌدة 

 355256برلم       21111114ارٌخ : %( من اسهم راسمال الشركة ، ت1ولدرها )

التولٌع على عمود بٌع حصص المساهمٌن فى   -5/ 1محمود دمحم محمود الشنوانى  شركة مساهمة  مصفى  المذكورة  -  2111

فتح حساب فى احد البنون للشركة تحت  -3تتحدد التزامات المصفى فٌما ٌتم تحصٌلة من حموق الشركة لدى الؽٌر  -2الشركة 

( ساعة من تارٌخ المبض 24ٌموم المصفى باٌداع المبالػ التنى لبضها من ناتج التصفٌة فى الحساب المشار الٌة خالل ) -4ٌة التصف

ٌموم المصفى بشهر انتهاء التصفٌة فى السجل التجارى وصحٌفة  -5ما لم سٌستخدم تستخدم فى اداء التزامات الشركة لبل الؽٌر 

 355256برلم       21111114شطب لٌد الشركة من السجل ، تارٌخ :  -فٌة الشركات وٌطلب بعد انتهاء التص

تحفظ دفاتر وسجالت ووثائك الشركة لدى شركة مصر  -6محمود دمحم محمود الشنوانى  شركة مساهمة  مصفى  التجارى  -  2112

ال ٌسال المصفى اى مساهم  -2ارى للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى لمدة عشر سنوات من تارٌخ شطب الشركة من السجل التج

تعٌٌن السٌدة / نادٌة انور صحصاح ) مؤسسة صحصاح ( محاسب لانونى   -5عن دٌون الشركة االبمدر مساهمتة فى راسمالها 

تنتهى العاللة الوظٌفٌة للعاملٌن بالشركة ) شركة النٌل لتكنولوجٌا ونشر المعلومات ( بها اعتبارا من تارٌخة )  -1للتصفٌة  

 355256برلم       21111114( ؼٌر انة للمصفى االستعانة بواحد او اكثر من العاملٌن ، تارٌخ :  2111/1/11

محمود دمحم محمود الشنوانى  شركة مساهمة  مصفى  السابمٌن بالشركة او من ؼٌرهم النهاء عاللة الشركة بالتامٌنات  -  2113

االجتماعٌة والضرائب وؼٌرها من المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ممابل مكافاءة شهرٌة ٌدفعها المصفى كالتزامات مالٌة على 

 355256برلم       21111114الشركة لبل الؽٌر ، تارٌخ : 

احمد دمحم احمد شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة والتولٌع عنها للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن  -  2114

 ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولكل منهما حك االنفراد باالداره والتولٌعػ بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم

 313215برلم       21111114بعنوان الشركه وضمن اؼرضها ، تارٌخ : 

هانى صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2115

 356514برلم       21111114

روج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : هانى صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خ -  2116

 356514برلم       21111114

هانى صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2112

 356514برلم       21111114

    21111114ٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عٌاد عزٌز بطرس حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشر -  2115

 356514برلم   

    21111114عٌاد عزٌز بطرس حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2111

 356514برلم   

    21111114له ، تارٌخ : عٌاد عزٌز بطرس حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حمو -  2111

 356514برلم   

هانى صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع والتصرؾ وتمثٌل  -  2111

 356514برلم       21111114الشركه امام جمٌع الجهات والتولٌع على الشٌكات للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

هانى صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع والتصرؾ وتمثٌل  -  2112

 356514برلم       21111114الشركه امام جمٌع الجهات والتولٌع على الشٌكات للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع والتصرؾ وتمثٌل هانى صبحى لمعى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌ -  2113

 356514برلم       21111114الشركه امام جمٌع الجهات والتولٌع على الشٌكات للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ثٌل الشركه امام جمٌع عٌاد عزٌز بطرس حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع والتصرؾ وتم -  2114

 356514برلم       21111114الجهات والتولٌع على الشٌكات للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عٌاد عزٌز بطرس حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع والتصرؾ وتمثٌل الشركه امام جمٌع  -  2115

 356514برلم       21111114ٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : الجهات والتولٌع على الشٌكات للشر

عٌاد عزٌز بطرس حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع والتصرؾ وتمثٌل الشركه امام جمٌع  -  2116

 356514برلم       21111114الجهات والتولٌع على الشٌكات للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

برلم       21111112دمحم عبدالمرضى حسن الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  2112

425126 

برلم       21111112دمحم عبدالمرضى حسن الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  2115

425126 

برلم       21111112مال حجازى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ : دمحم جابر ك -  2111

425126 

برلم       21111112دمحم جابر كمال حجازى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  2111

425126 

برلم       21111112من  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ : احمد صالح احمد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  2111

425126 

برلم       21111112احمد صالح احمد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  2112

425126 

ركه للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبدالمرضى حسن الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع عن الش -  2113

دمحم جابر كمال واحمد صالح احمد منفردٌن او مجتمعٌن ولهم حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه 

وتولٌعهم ملزم للشركه فى كل ما ٌتعلك باعمالها كما لهم الحك فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات وبٌع االصول وااللتراض من 

 425126برلم       21111112نون ولهم الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الب

دمحم عبدالمرضى حسن الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع عن الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  2114

حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه دمحم جابر كمال واحمد صالح احمد منفردٌن او مجتمعٌن ولهم 

وتولٌعهم ملزم للشركه فى كل ما ٌتعلك باعمالها كما لهم الحك فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات وبٌع االصول وااللتراض من 

 425126رلم   ب    21111112البنون ولهم الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم جابر كمال حجازى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع عن الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم  -  2115

جابر كمال واحمد صالح احمد منفردٌن او مجتمعٌن ولهم حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتولٌعهم 

ما ٌتعلك باعمالها كما لهم الحك فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات وبٌع االصول وااللتراض من البنون  ملزم للشركه فى كل

 425126برلم       21111112ولهم الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لتولٌع عن الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم دمحم جابر كمال حجازى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره وا -  2116

جابر كمال واحمد صالح احمد منفردٌن او مجتمعٌن ولهم حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتولٌعهم 

لتراض من البنون ملزم للشركه فى كل ما ٌتعلك باعمالها كما لهم الحك فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات وبٌع االصول واال

 425126برلم       21111112ولهم الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد صالح احمد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع عن الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم  -  2112

عٌن ولهم حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتولٌعهم جابر كمال واحمد صالح احمد منفردٌن او مجتم

ملزم للشركه فى كل ما ٌتعلك باعمالها كما لهم الحك فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات وبٌع االصول وااللتراض من البنون 

 425126برلم       21111112ولهم الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد صالح احمد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع عن الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم  -  2115

جابر كمال واحمد صالح احمد منفردٌن او مجتمعٌن ولهم حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتولٌعهم 
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كه فى كل ما ٌتعلك باعمالها كما لهم الحك فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات وبٌع االصول وااللتراض من البنون ملزم للشر

 425126برلم       21111112ولهم الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌران  -باشر المدٌران وظائفهما لمدة ؼٌر محدودة اٌاد عبدالرحمن عبدالالة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌ -  2111

الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما مجتمعان او منفردان فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما 

مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل باسم  احنفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌران

الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

 226112برلم       21111112وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌران  -عبدالالة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌران وظائفهما لمدة ؼٌر محدودة عبدالالة عبدالرحمن  -  2121

الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما مجتمعان او منفردان فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما 

حتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌران مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل باسم احنفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئ

الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

 226112م   برل    21111112وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من ، تارٌخ : 

اٌاد عبدالرحمن عبدالالة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات  -  2121

واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

ء والبٌع الصول الشركة وممتلكات العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود الشرا

وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد 

 226112برلم       21111112افة السندات ، تارٌخ : مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ك

عبدالالة عبدالرحمن عبدالالة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات  -  2122

واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

ع الصول الشركة وممتلكات العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌ

وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد 

 226112برلم       21111112ندات ، تارٌخ : مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة الس

اٌاد عبدالرحمن عبدالالة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى  -  2123

    21111112ٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تار

 226112برلم   

عبدالالة عبدالرحمن عبدالالة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات  -  2124

    21111112التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 226112برلم   

 112351برلم       21111112مصطفى احمد دروٌش عٌسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الماظة ، تارٌخ :  -  2125

و كنت  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حذؾ اسم السٌد / خالد نبٌل على حسن من التولٌع امام البنون  1جٌوفرى ج  -  2126

ٌع على عمود الرهن وتجدٌدة وشطبة واضافة اسم السٌد / حازم سٌد بحر نصر لتصبح تولٌعات ممثلى فى حك االلتراض والتول

السٌد / حازم سٌد  -2-السٌد / عمرو دمحم بدر عبدالباسط  -1الشركة امام البنون فى حك االلتراض والرهن وتجدٌدة وشطبة كالتالى / 

ركة امام البنون مجتمعٌن فى حك االلتراض والتولٌع على عمود الرهن بحر نصر على ان ٌكون لهم حك التولٌع نٌابة عن الش

 215111برلم       21111112وتجدٌدة وشطبة والتولٌع على كافة المستندات الالزمة لذلن ، تارٌخ : 

ام البنون و كنت  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  حذؾ اسم السٌد / خالد نبٌل على حسن من التولٌع ام 1جٌوفرى ج  -  2122

فى حك االلتراض والتولٌع على عمود الرهن وتجدٌدة وشطبة واضافة اسم السٌد / حازم سٌد بحر نصر لتصبح تولٌعات ممثلى 

السٌد / حازم سٌد  -2-السٌد / عمرو دمحم بدر عبدالباسط  -1الشركة امام البنون فى حك االلتراض والرهن وتجدٌدة وشطبة كالتالى / 

كون لهم حك التولٌع نٌابة عن الشركة امام البنون مجتمعٌن فى حك االلتراض والتولٌع على عمود الرهن بحر نصر على ان ٌ

 215111برلم       21111112وتجدٌدة وشطبة والتولٌع على كافة المستندات الالزمة لذلن ، تارٌخ : 

خالد نبٌل على حسن من التولٌع امام البنون  و كنت  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حذؾ اسم السٌد / 1جٌوفرى ج  -  2125

فى حك االلتراض والتولٌع على عمود الرهن وتجدٌدة وشطبة واضافة اسم السٌد / حازم سٌد بحر نصر لتصبح تولٌعات ممثلى 
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لسٌد / حازم سٌد ا -2-السٌد / عمرو دمحم بدر عبدالباسط  -1الشركة امام البنون فى حك االلتراض والرهن وتجدٌدة وشطبة كالتالى / 

بحر نصر على ان ٌكون لهم حك التولٌع نٌابة عن الشركة امام البنون مجتمعٌن فى حك االلتراض والتولٌع على عمود الرهن 

 215111برلم       21111112وتجدٌدة وشطبة والتولٌع على كافة المستندات الالزمة لذلن ، تارٌخ : 

ئٌس مجلس ادارة  حذؾ اسم السٌد / خالد نبٌل على حسن من التولٌع امام البنون و كنت  شركة تضامن  ر 1جٌوفرى ج  -  2121

فى حك االلتراض والتولٌع على عمود الرهن وتجدٌدة وشطبة واضافة اسم السٌد / حازم سٌد بحر نصر لتصبح تولٌعات ممثلى 

السٌد / حازم سٌد  -2-/ عمرو دمحم بدر عبدالباسط السٌد  -1الشركة امام البنون فى حك االلتراض والرهن وتجدٌدة وشطبة كالتالى / 

بحر نصر على ان ٌكون لهم حك التولٌع نٌابة عن الشركة امام البنون مجتمعٌن فى حك االلتراض والتولٌع على عمود الرهن 

 215111برلم       21111112وتجدٌدة وشطبة والتولٌع على كافة المستندات الالزمة لذلن ، تارٌخ : 

تامر ابراهٌم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2131

 326543برلم       21111112

تامر ابراهٌم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2131

 326543برلم       21111112

تامر ابراهٌم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2132

 326543برلم       21111112

    21111112وائل ممدوح دمحم حنفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2133

 326543برلم   

    21111112ئل ممدوح دمحم حنفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ : وا -  2134

 326543برلم   

    21111112وائل ممدوح دمحم حنفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحماته ، تارٌخ :  -  2135

 326543برلم   

محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن االستاذ / تامر  تامر ابراهٌم -  2136

ابراهٌم محمود جوٌلى منفردا وتلتزم الشركة بهذا التولٌع وٌدخل فى سلطات الشرٌن المتضامن حك االلتراض من البنون مع كل ما 

حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع فٌها وسحب منها والتعامل ٌترتب علٌه من اعطاء الضمانات او الكفاالت االزمه و

والتعالد مع الهٌئات والشركات والمؤسسات بكافه انواعها والمصالح الحكومٌه والمطاع العام والخاص وحك تعٌٌن وعزل العاملٌن 

 326543رلم   ب    21111112وتحدٌد اختصاصتهم واجورهم وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى ، تارٌخ : 

تامر ابراهٌم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن االستاذ / تامر  -  2132

ابراهٌم محمود جوٌلى منفردا وتلتزم الشركة بهذا التولٌع وٌدخل فى سلطات الشرٌن المتضامن حك االلتراض من البنون مع كل ما 

طاء الضمانات او الكفاالت االزمه وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع فٌها وسحب منها والتعامل ٌترتب علٌه من اع

والتعالد مع الهٌئات والشركات والمؤسسات بكافه انواعها والمصالح الحكومٌه والمطاع العام والخاص وحك تعٌٌن وعزل العاملٌن 

 326543برلم       21111112الؽٌر فى ، تارٌخ :  وتحدٌد اختصاصتهم واجورهم وله الحك فى توكٌل

تامر ابراهٌم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن االستاذ / تامر  -  2135

البنون مع كل ما  ابراهٌم محمود جوٌلى منفردا وتلتزم الشركة بهذا التولٌع وٌدخل فى سلطات الشرٌن المتضامن حك االلتراض من

ٌترتب علٌه من اعطاء الضمانات او الكفاالت االزمه وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع فٌها وسحب منها والتعامل 

والتعالد مع الهٌئات والشركات والمؤسسات بكافه انواعها والمصالح الحكومٌه والمطاع العام والخاص وحك تعٌٌن وعزل العاملٌن 

 326543برلم       21111112تصاصتهم واجورهم وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى ، تارٌخ : وتحدٌد اخ

وائل ممدوح دمحم حنفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن االستاذ / تامر ابراهٌم  -  2131

رٌن المتضامن حك االلتراض من البنون مع كل ما ٌترتب محمود جوٌلى منفردا وتلتزم الشركة بهذا التولٌع وٌدخل فى سلطات الش

علٌه من اعطاء الضمانات او الكفاالت االزمه وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع فٌها وسحب منها والتعامل والتعالد مع 

ٌٌن وعزل العاملٌن وتحدٌد الهٌئات والشركات والمؤسسات بكافه انواعها والمصالح الحكومٌه والمطاع العام والخاص وحك تع

 326543برلم       21111112اختصاصتهم واجورهم وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى ، تارٌخ : 
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 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وائل ممدوح دمحم حنفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن االستاذ / تامر ابراهٌم  -  2141

التولٌع وٌدخل فى سلطات الشرٌن المتضامن حك االلتراض من البنون مع كل ما ٌترتب  محمود جوٌلى منفردا وتلتزم الشركة بهذا

علٌه من اعطاء الضمانات او الكفاالت االزمه وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع فٌها وسحب منها والتعامل والتعالد مع 

والمطاع العام والخاص وحك تعٌٌن وعزل العاملٌن وتحدٌد الهٌئات والشركات والمؤسسات بكافه انواعها والمصالح الحكومٌه 

 326543برلم       21111112اختصاصتهم واجورهم وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى ، تارٌخ : 

وائل ممدوح دمحم حنفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن االستاذ / تامر ابراهٌم  -  2141

ى منفردا وتلتزم الشركة بهذا التولٌع وٌدخل فى سلطات الشرٌن المتضامن حك االلتراض من البنون مع كل ما ٌترتب محمود جوٌل

علٌه من اعطاء الضمانات او الكفاالت االزمه وحك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون واالٌداع فٌها وسحب منها والتعامل والتعالد مع 

انواعها والمصالح الحكومٌه والمطاع العام والخاص وحك تعٌٌن وعزل العاملٌن وتحدٌد  الهٌئات والشركات والمؤسسات بكافه

 326543برلم       21111112اختصاصتهم واجورهم وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى ، تارٌخ : 

حك االلتراض  تامر ابراهٌم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  كل او بعض ما ذكر وللشرٌن المتضامن له -  2142

والرهن وتوكٌل الؽٌر بما فٌها كل من الشرٌن احمد دمحم علٌوه فى التعامالت البنكٌه والتعامل مع المصالح الحكومٌه ، تارٌخ : 

 326543برلم       21111112

االلتراض  تامر ابراهٌم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  كل او بعض ما ذكر وللشرٌن المتضامن له حك -  2143

والرهن وتوكٌل الؽٌر بما فٌها كل من الشرٌن احمد دمحم علٌوه فى التعامالت البنكٌه والتعامل مع المصالح الحكومٌه ، تارٌخ : 

 326543برلم       21111112

لتراض تامر ابراهٌم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  كل او بعض ما ذكر وللشرٌن المتضامن له حك اال -  2144

والرهن وتوكٌل الؽٌر بما فٌها كل من الشرٌن احمد دمحم علٌوه فى التعامالت البنكٌه والتعامل مع المصالح الحكومٌه ، تارٌخ : 

 326543برلم       21111112

وائل ممدوح دمحم حنفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  كل او بعض ما ذكر وللشرٌن المتضامن له حك االلتراض  -  2145

لرهن وتوكٌل الؽٌر بما فٌها كل من الشرٌن احمد دمحم علٌوه فى التعامالت البنكٌه والتعامل مع المصالح الحكومٌه ، تارٌخ : وا

 326543برلم       21111112

وائل ممدوح دمحم حنفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  كل او بعض ما ذكر وللشرٌن المتضامن له حك االلتراض  -  2146

ٌل الؽٌر بما فٌها كل من الشرٌن احمد دمحم علٌوه فى التعامالت البنكٌه والتعامل مع المصالح الحكومٌه ، تارٌخ : والرهن وتوك

 326543برلم       21111112

وائل ممدوح دمحم حنفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  كل او بعض ما ذكر وللشرٌن المتضامن له حك االلتراض  -  2142

بما فٌها كل من الشرٌن احمد دمحم علٌوه فى التعامالت البنكٌه والتعامل مع المصالح الحكومٌه ، تارٌخ : والرهن وتوكٌل الؽٌر 

 326543برلم       21111112

مرلص عزٌز سعد جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ للسٌد / مرلص عزٌز  -  2145

ردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر سعد جرجس الشرٌن المتضامن منف

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل  واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وضهادات الضمان

برلم       21111112مع جمٌع البنون والمصارؾ وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع والرهن الصول ، تارٌخ : 

362562 

 مرلص عزٌز سعد جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ للسٌد / مرلص عزٌز -  2141

سعد جرجس الشرٌن المتضامن منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

استصدار خطابات وضهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و

برلم       21111112مع جمٌع البنون والمصارؾ وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع والرهن الصول ، تارٌخ : 

362562 
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 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دارة والتولٌع لتصبح/ للسٌد / مرلص مرٌم الوندى عبد السٌد سداروس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك اال -  2151

عزٌز سعد جرجس الشرٌن المتضامن منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

ٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وضهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل وا

برلم       21111112مع جمٌع البنون والمصارؾ وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع والرهن الصول ، تارٌخ : 

362562 

مرٌم الوندى عبد السٌد سداروس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ للسٌد / مرلص  -  2151

عزٌز سعد جرجس الشرٌن المتضامن منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

المطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وضهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل 

برلم       21111112ول ، تارٌخ : مع جمٌع البنون والمصارؾ وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع والرهن الص

362562 

منال وحٌد رفاعى حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ للسٌد / مرلص عزٌز سعد  -  2152

 جرجس الشرٌن المتضامن منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وضهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 362562برلم       21111112عمود الشراء و البٌع والرهن الصول ، تارٌخ : والمصارؾ وكذلن حك التولٌع على 

منال وحٌد رفاعى حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ للسٌد / مرلص عزٌز سعد  -  2153

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  جرجس الشرٌن المتضامن منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وضهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 362562برلم       21111112والمصارؾ وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع والرهن الصول ، تارٌخ : 

مرلص عزٌز سعد جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وله حك  -  2154

ى ومصلحة الضرائب وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة التولٌع امام الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجار

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 

كفالة الؽٌر وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى  العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك

 362562برلم       21111112كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مرلص عزٌز سعد جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وله حك  -  2155

لحة الضرائب وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة التولٌع امام الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومص

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 

ة الؽٌر وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك كفال

 362562برلم       21111112كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مرٌم الوندى عبد السٌد سداروس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وله  -  2156

ى ومصلحة الضرائب وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء حك التولٌع امام الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجار

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام 

كفالة الؽٌر وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر  كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك

 362562برلم       21111112فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مرٌم الوندى عبد السٌد سداروس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وله  -  2152

لتجارى ومصلحة الضرائب وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء حك التولٌع امام الشهر العمارى والتعامل مع السجل ا

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام 

له حك كفالة الؽٌر وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و

 362562برلم       21111112فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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منال وحٌد رفاعى حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وله حك  -  2155

رى ومصلحة الضرائب وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة التولٌع امام الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجا

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 

ك كفالة الؽٌر وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله ح

 362562برلم       21111112كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

منال وحٌد رفاعى حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وله حك  -  2151

مصلحة الضرائب وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة التولٌع امام الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى و

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 

الة الؽٌر وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك كف

 362562برلم       21111112كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

    21111112مرلص عزٌز سعد جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خؤجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  2161

 362562برلم   

    21111112خؤجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :   مرلص عزٌز سعد جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  2161

 362562برلم   

مرٌم الوندى عبد السٌد سداروس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خؤجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  2162

 362562برلم       21111112

استلمت كافة حمولها ، تارٌخ : مرٌم الوندى عبد السٌد سداروس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خؤجت و -  2163

 362562برلم       21111112

برلم       21111112منال وحٌد رفاعى حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خؤجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  2164

362562 

برلم       21111112:  منال وحٌد رفاعى حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خؤجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ -  2165

362562 

اٌمن دمحم عبدالحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح / للطرؾ االول  -  2166

المتضامن وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه شرٌطه ان تكون هذه االعمال تصدر باسم الشركه وعنوانها وضمن اؼراضها 

 311111برلم       21111112الرهن والمرض ، تارٌخ :  وله حك

استمالة اعبتارا من  -دمحم احمد شرٌؾ دمحم شهٌر ابو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2162

 2برلم       21111115، تارٌخ :  2111/11/2

تحدٌد اختصاصات مجلس ادارة الشركة لتكون للسٌد /   دمحم ٌحٌى العوضى سلمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة -  2165

دمحم ٌحى العوضى رئٌس مجلس االدارة ,  السٌد / طارق ٌحى العوضى عضو منتدب , السٌد / اشرؾ ٌحى العوضى عضو مجلس 

والمطاع العام  االدارة منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

 213454برلم       21111115وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح االعتمادات ، تارٌخ : 

سلمان  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات مجلس ادارة الشركة لتكون للسٌد /  دمحم ٌحٌى العوضى -  2161

دمحم ٌحى العوضى رئٌس مجلس االدارة ,  السٌد / طارق ٌحى العوضى عضو منتدب , السٌد / اشرؾ ٌحى العوضى عضو مجلس 

م جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام االدارة منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها اما

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

 213454لم   بر    21111115وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح االعتمادات ، تارٌخ : 

دمحم ٌحٌى العوضى سلمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات مجلس ادارة الشركة لتكون للسٌد /  -  2121

دمحم ٌحى العوضى رئٌس مجلس االدارة ,  السٌد / طارق ٌحى العوضى عضو منتدب , السٌد / اشرؾ ٌحى العوضى عضو مجلس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام االدارة منفردٌن ولهم الحك فى 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

 213454برلم       21111115االعتمادات ، تارٌخ :  وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح

دمحم ٌحٌى العوضى سلمان  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات مجلس ادارة الشركة لتكون للسٌد /  -  2121

و مجلس دمحم ٌحى العوضى رئٌس مجلس االدارة ,  السٌد / طارق ٌحى العوضى عضو منتدب , السٌد / اشرؾ ٌحى العوضى عض

االدارة منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

 213454برلم       21111115واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح االعتمادات ، تارٌخ :  وفتح وؼلك الحسابات

دمحم ٌحٌى العوضى سلمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات مجلس ادارة الشركة لتكون للسٌد /  -  2122

و منتدب , السٌد / اشرؾ ٌحى العوضى عضو مجلس دمحم ٌحى العوضى رئٌس مجلس االدارة ,  السٌد / طارق ٌحى العوضى عض

االدارة منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام 

تولٌع على الشٌكات ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وال

 213454برلم       21111115وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح االعتمادات ، تارٌخ : 

دمحم ٌحٌى العوضى سلمان  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات مجلس ادارة الشركة لتكون للسٌد /  -  2123

الدارة ,  السٌد / طارق ٌحى العوضى عضو منتدب , السٌد / اشرؾ ٌحى العوضى عضو مجلس دمحم ٌحى العوضى رئٌس مجلس ا

االدارة منفردٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام 

ٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جم

 213454برلم       21111115وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح االعتمادات ، تارٌخ : 

 

 

 

 

 


