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 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن شحن ونقل  31402برقم  21211212، قيد فى  111110111تامر يسري عويس يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

مايو  برج المهندس  محطه الملف امام بنزينه موبيل ملك/ حمديه عبد الغفار عفيفي 11وتوصيل البضائع ، بجهة : ش   

عن مستودع تجميع  0049برقم  21211210، قيد فى  111110111سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانم فرج رمضان  -  2

 بصل ، بجهة : حوض فرج غزالن صنافير م قليوب ملك / عزمى سيد محمود

عن مستودع تجميع  0049برقم  21211210، قيد فى  111110111هانم فرج رمضان سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

صالت ، بجهة : يوجد محل رئيسى / صنافير م قليوب ش داير الناحية ملك عزمى سيد محمود ونشاطه مكتب تصدير حا بصل

شبر ا الخيمة 0049زراعية قيدبرقم   

عن مصنع مالبس فيما  31113برقم  21211222، قيد فى  1111110111عبدالباسط حميد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

ش الفيشاوى عزبه رستم شبرا الخيمه41لعسكريه ، بجهة : عدا امالبس ا  

عن مصنع مالبس فيما  31113برقم  21211222، قيد فى  1111110111عبدالباسط حميد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

ش االمانه من ش المسبك وراق19عدا امالبس العسكريه ، بجهة :   

عن تحضير و  2410برقم  21211224، قيد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  محمد عبدالمتجلى محمد يوسف  ، تا -  6

القناطر الخيرية ملك هبة ناصف يوسف 2مدخل  22بيع ماكوالت ، بجهة : ش التقسيم السياحى عمارة   

تحضير و  عن 2410برقم  21211224، قيد فى  111110111محمد عبدالمتجلى محمد يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

نشاطبيع ماكوالت ، بجهة : شبرا شهاب م القناطر ملك / عبدالناصر عبدالمتجلى و نشاطه مقاوالت عامة و توريدات ما يلزم ال  

عن توريد  31409برقم  21211219، قيد فى  111110111روماني وجيه رمزي عبد النبي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

ش االمام الشعراوي منطي مركز قليوب ملك/ وجيه رمزي عبد النبي 1وتغليف المواد الغذائيه ، بجهة :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

ــــــــــــــــــــــ      

 

،قيدت فى  121110111شركة غطاس سيف جنيدى و شريكته   شركة  ،  تشغيل المعادن و توريدات انتاجها  ،رأس مالها    -  1

حارة شبانة عزبة عثمان شبرا الخيمة 21، عن تشغيل المعادن و توريدات انتاجها ، بجهة : العقار رقم  31400برقم  21211213  

برقم  21211213،قيدت فى  111110111دسوقى   شركة  ،  انتاج الخبز البلدى و توزيعه  ،رأس مالها    مخبز ورثه صالح -  2

شبرا البلد شبرا الخيمة ملك احمد على الشافعى 0شارع  3، عن انتاج الخبز البلدى و توزيعه ، بجهة :  31111  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

ــــــــــــــــــــــ      
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   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    29292همام سعيد كامل بسطوروس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم الغاء    21211219، وفى تاريخ    20223فرد  ،  سبق قيده برقم : سامي شفيق عوض  ،  تاجر    - 2

 الفرع

تم محو/شطب السجل     21211219، وفى تاريخ    24012احمد حسن صالح محجوب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    21211211، وفى تاريخ    22224سبق قيده برقم :   امير ماهر لبيب مرقص  ،  تاجر فرد  ،   - 4

 شطب القيد لترك التجارة

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    22222عدنان عبدالمنعم عبدالمجيد عيسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 السجل  تم شطب القيد لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تاريخ    20312سوقى على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : صالح دسوقى د   - 6

 تم شطب القيد لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21211213، وفى تاريخ    22212حسن بدير محمد جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 شطب القيد لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  ترك    21211210، وفى تاريخ    3343اجده بيومى عبد الحميد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : م   - 8

 التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  ترك    21211223، وفى تاريخ    9122ماهر كمال ميخائيل  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    21211223، وفى تاريخ    12912ء عزت عواد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : صفا   - 10

 شطب القيد لترك التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     21211229، وفى تاريخ    29203منصور رشدى غالى داود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

السجل التجارى لترك التجارةتم محوالقيد من   

تم محو/شطب    21211231، وفى تاريخ    13131وليد حسنى عبدالمجيد الجندى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 السجل  ترك التجاره نهائيا

حو/شطب السجل  تم تم م   21211231، وفى تاريخ    20290محمد السيد رجب رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

 الغاء الفرع

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

تم تعديل رأس المال , وصف   21211214وفي تاريخ ،   20912النجولي للتجاره والتوريدات  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  31111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21121421وفي تاريخ ،   23422صباح اسماعيل عبدالمحسن عواد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  1111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211213وفي تاريخ ،   21191سعيد محمد حسن الخولى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211213وفي تاريخ ،   22913هانى رشاد حسين على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم   21211219وفي تاريخ ،   42221تعديل االسم التجاري الى / مؤسسة الزميتى للبالستيك  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  21111110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211219وفي تاريخ ،   21422خيرى حسن عبد البديع الزميتى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  21111110111يصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ل   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211221وفي تاريخ ،   1092السعيد كيالنى محمد الشهاوى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  121110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211221وفي تاريخ ،   20111ده برقم محمد اسماعيل أحمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قي -  8

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211221وفي تاريخ ،   10200محمد حسن محمد عبد العال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  1111110111مال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس ال   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211221وفي تاريخ ،   11991سعيد حسين حسن عمر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  121110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   41292عصام عيد حسين محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  11

جنيه  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   21021هانم محمود احمد نجدى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  111110111أس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  23422صباح اسماعيل عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

محمدالـتأشير:   ، طريق شركس م القناطر الخيرية ملك حسين كمال   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  23422صباح اسماعيل عبدالمحسن عواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

 23422قيد برقم تابع  014الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بناحية / طريق شركس م القناطر الخيرية ملك حسين كمال محمد اودع برقم 

 شبرا الخيمة

تم تعديل العنوان ,  21211219وفي تاريخ  31402ية د /محمد سعيد حامد االحمدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صيدل -  3

السالم شبرا الخيمة ملك ورثة ابوالعنين -ش عمرو بن العاص  19وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211219ريخ وفي تا 31409روماني وجيه رمزي عبد النبي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

ش االمام الشعراوي منطي مركز قليوب ملك/ وجيه رمزي عبد النبي 1الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211219وفي تاريخ  20223سامي شفيق عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

  تم الغاء الفر ع

تم تعديل العنوان ,  21211219وفي تاريخ  1014بدالحليم محمود المغربى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد صدقى ع -  6

بنها القليوبيه ملك/ محمد صدقي عبد الحليم محمود ونشاطه  0وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسي اخر / ش االستاد عماره رقم 

 مغسله مالبس

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   21211210وفي تاريخ  0049ر فرد ،  سبق قيده برقم    هانم فرج رمضان سعيد ، تاج -  7

، حوض فرج غزالن صنافير م قليوب ملك / عزمى سيد محمود   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   21211210وفي تاريخ  0049هانم فرج رمضان سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

ة قيدبرقم جد محل رئيسى / صنافير م قليوب ش داير الناحية ملك عزمى سيد محمود ونشاطه مكتب تصدير حاصالت زراعي، يو 

شبر ا الخيمة 0049  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   21211210وفي تاريخ  0049هانم فرج رمضان سعيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

ع بصل خر بجهة / حوض فرج غزالن صنافير م قليوب ملك عزمى سيد محمود  و نشاطه / مستودع تجمي، تم افتتاح رئيسى ا 

شبرا الخيمة 0049قيد برقم تابع  024اودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  21331محمد فوزى احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

لعنوان الى / ش مكتب البريد باسوس م القناطر الخيرية ملك / محمد احمد عنترالـتأشير:   ، تعديل ا  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  31402تامر يسري عويس يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

مايو  برج المهندس  محطه الملف امام بنزينه موبيل ملك/ حمديه عبد الغفار عفيفي 11الـتأشير:   ، ش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  23911رقم    محمد السيد عبدالعزيز بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  12

ارض عبدالكريم نصر بهتيم شبرا الخيمة ثان ملك جمال حسين حسن 2ش رقم  2الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/   

نوان , وصف تم تعديل الع 21211223وفي تاريخ  20192محمد حسين أمين عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

ش الروضه مدينة ابن الحكم شبرا الخيمة اول ملك محمد مصطفى محمد 1الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى/  

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  2410محمد عبدالمتجلى محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

القناطر الخيرية ملك هبة ناصف يوسف 2مدخل  22الـتأشير:   ، ش التقسيم السياحى عمارة   

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  2410محمد عبدالمتجلى محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

اطالـتأشير:   ، شبرا شهاب م القناطر ملك / عبدالناصر عبدالمتجلى و نشاطه مقاوالت عامة و توريدات ما يلزم النش  

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  2410محمد عبد المتجلى محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

القناطر الخيرية ملك هبة ناصف يوسف و  2مدخل  22الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بجهة / التقسيم السياحى عمارة 

شبرا الخيمة 2410و قيد برقم تابع  1122برقم  نشاطه تحضير وبيع ماكوالت اودع  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وفي تاريخ  2410تعديل االسم التجاري الي/ الدغيدي للمقاوالت العامه والتوريدات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

 2مدخل  22تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بجهة / التقسيم السياحى عمارة  21211224

شبرا الخيمة 2410و قيد برقم تابع  1122القناطر الخيرية ملك هبة ناصف يوسف و نشاطه تحضير وبيع ماكوالت اودع برقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  31111عبدالله السيد رجب رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

الزهراء بهتيم شبرا الخيمة ثانمايو مدينة  11الـتأشير:   ، ش    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211222وفي تاريخ  31113عبدالباسط حميد حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

ش الفيشاوى عزبه رستم شبرا الخيمه41،     

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211222خ وفي تاري 31113عبدالباسط حميد حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

ش االمانه من ش المسبك وراق19،     

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  22119احمد طلعت السيد ابو يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

لعت السيد ابو يوسفمايو شبرا الخيمه ملك/ ط 11ش محمد متولي الشعراوي من ش  0الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  29242هانى سيد مجاهد سيد عدس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

ش جسر النيل م القناطر الخيرية ملك ورثة سيد مجاهد سيد 193الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى /   

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211214وفي تاريخ  12142احمد محمد احمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 توريدات عمومية

لتأشير:  تم تعديل النشاط , وصف ا21211214وفي تاريخ  12142احمد محمد احمد سليم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 توريدات عمومية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211214وفي تاريخ  23012محمد احمد محمد درويش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 تعديل النشاط الى / تجارة اجهزة كهربائية

تم تعديل النشاط , وصف 12112142وفي تاريخ  23422صباح اسماعيل عبدالمحسن عواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير:  تعديل النشاط الى/ مصنع خزانات ومواسير بالستيك

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211210وفي تاريخ  21331محمد فوزى احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 تعديل النشاط الى/ مصنع بالستيك

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ  23122ر فرد ،  سبق قيده برقم   ياسر احمد محمد نصار ، تاج -  6

 اضافة للنشاط / مطهرات و منظفات صناعية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211210وفي تاريخ  21034محمد ابراهيم محمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

د المنتجات الورقيه و التوريدات العموميةتعديل النشاط الى / توري  

تم تعديل النشاط , وصف 21211210وفي تاريخ  21034محمد ابراهيم محمد على  شلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 التأشير:  تعديل النشاط الى / توريد المنتجات الورقيه و التوريدات العمومية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211221وفي تاريخ  11991،  سبق قيده برقم   سعيد حسين حسن عمر ، تاجر فرد  -  9

 تعديل النشاط الى / مالبس جاهزة و مفروشات

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211231وفي تاريخ  24121معروف احمد سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

اضافة للنشاط / مصنع سحب سلك   

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  31402تامر يسري عويس يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  2410محمد عبدالمتجلى محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211219وفي تاريخ  31409روماني وجيه رمزي عبد النبي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  23422ح اسماعيل عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   صبا -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211221وفي تاريخ  31111عبدالله السيد رجب رزق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21211222وفي تاريخ  31113د ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالباسط حميد حام -  6

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211219وفي تاريخ  31402صيدلية د /محمد سعيد حامد االحمدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211210وفي تاريخ  0049ر فرد ،  سبق قيده برقم   هانم فرج رمضان سعيد ، تاج -  8

 التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

الى: تعديل السمة التجارية الى/ السيفى  23012تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 12142121،  فى تاريخ :   -  1

   لالجهزة الكهربائية

الى: تعديل السمة التجارية الى / مصنع الهدى  23422تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211214،  فى تاريخ :   -  2

تيكللخزانات و المواسير البالس    

الى: تعديل السمة التجارية الى / مصنع السعد  21331تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211210،  فى تاريخ :   -  3

   لصناعة البالستيك

مان الى: تعديل السمة التجارية الى / االي 21034تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211210،  فى تاريخ :   -  4

   للتوريدات العمومية

الى: تعديل االسم التجاري الي/ اشرف السايس  29922تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211223،  فى تاريخ :   -  5

   للمقاوالت واالعمال البتروليه

لعربيه للتوريدات العموميه واالستيراد الى: ا 22119تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211231،  فى تاريخ :   -  6

   والتصدير

الى: تعديل السمة التجارية / مصنع حلوان  24121تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211231،  فى تاريخ :   -  7

   لسحب و تغليف االسالك

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

22144برقم       21211210سليمان هشام سليمان بدر   ، تاريخ :  -  1  

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    12232احمد حسين السيوفى وشركاة  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 1

ريك مستحقاته من قبل الشركهالسجل  حل الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا واستلم كل ش  

تم    21211219، وفى تاريخ    31430محمد مجدى احمد و شريكه على مجدى احمد  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 2

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة و تصفيه اعمالها نهائيا

تم    21211219، وفى تاريخ    31430رقم : محمد مجدى احمد و شريكه على مجدى احمد  ، شركة تضامن  سبق قيدها ب   - 3

 محو/شطب السجل  تم الغاء الفرع

تم محو/شطب    21211219، وفى تاريخ    31430سوريانا فاشون للمالبس الجاهزة  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 4

 السجل  تم الغاء الفرع

، وفى تاريخ    1222، شركة تضامن  سبق قيدها برقم : شركه عبدالناصر شعبان جاد وشريكه مدحت شعبان جاد     - 5

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا   21211212  

تم محو/شطب    21211221، وفى تاريخ    2422مجدى كامل عبدالمالك وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 6

نهائياالسجل  تم حل الشركه وتصفيه اعمالها   

، وفى تاريخ    2422تعديل االسم التجاري الى / مجدي كامل عبد المالك وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 7

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا   21211221  

تم محو/شطب    21211221وفى تاريخ  ،   2422مجدى كامل عبدالمالك وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 8

 السجل  تم حل الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا

، وفى تاريخ    2422تعديل االسم التجاري الى / مجدي كامل عبد المالك وشركاه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 9

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفيه اعمالها نهائيا   21211221  

ــــــــــــــــــــــ      

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ    331الشركة الشعبية لصناعة النسيج محمد ومحمود كمال المرشدى شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  1

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211210،   

امن  ، سبق نسيج محمود كمال عبدالرحيم المرشدى و شريكته شركة تضتعدل االسم التجارى الى/ الشركة الشعبية لصناعة ال -  2

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21211210وفي تاريخ   ، 331قيدها برقم ،

جنيه  11111110111،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

امن  ، سبق ل عبدالرحيم المرشدى و شركاه شركة تضتعديل االسم التجارى الى / الشركة الشعبية لصناعه النسيج محمود كما -  3

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21211210وفي تاريخ   ، 331قيدها برقم ،

جنيه  11111110111،   

وفي تاريخ    331برقم ،الشركة الشعبية لصناعة النسيج محمد ومحمود كمال المرشدى توصية بسيطة  ، سبق قيدها  -  4

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211210،   

سيطة  ، سبق تعدل االسم التجارى الى/ الشركة الشعبية لصناعة النسيج محمود كمال عبدالرحيم المرشدى و شريكته توصية ب -  5

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21211210اريخ   ،وفي ت 331قيدها برقم ،

جنيه  11111110111،   

سيطة  ، سبق تعديل االسم التجارى الى / الشركة الشعبية لصناعه النسيج محمود كمال عبدالرحيم المرشدى و شركاه توصية ب -  6

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  10212112وفي تاريخ   ، 331قيدها برقم ،

جنيه  11111110111،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم  21921211وفي تاريخ  31430محمد مجدى احمد و شريكه على مجدى احمد ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  1

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع

وفي تاريخ  331الشركة الشعبية لصناعة النسيج محمد ومحمود كمال المرشدى ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  2

بالمنطقه الصناعية 114تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان القطعه الصناعير رقم  21211210  A5 

  العاشر من رمضان

ضامن ،  سبق تعدل االسم التجارى الى/ الشركة الشعبية لصناعة النسيج محمود كمال عبدالرحيم المرشدى و شريكته ، شركة ت -  3

اعير رقم ه الصنتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان القطع 21211210وفي تاريخ  331قيدها برقم    

بالمنطقه الصناعية 114  A5 العاشر من رمضان  

ضامن ،  سبق تعديل االسم التجارى الى / الشركة الشعبية لصناعه النسيج محمود كمال عبدالرحيم المرشدى و شركاه ، شركة ت -  4

اعير رقم ح فرع بالعنوان القطعه الصنتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتا 21211210وفي تاريخ  331قيدها برقم    

بالمنطقه الصناعية 114  A5 العاشر من رمضان  

وفي تاريخ  331الشركة الشعبية لصناعة النسيج محمد ومحمود كمال المرشدى ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  5

بالمنطقه الصناعية 114قطعه الصناعير رقم تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان ال 21211210  A5 

  العاشر من رمضان

ة بسيطة ،  سبق تعدل االسم التجارى الى/ الشركة الشعبية لصناعة النسيج محمود كمال عبدالرحيم المرشدى و شريكته ، توصي -  6

اعير رقم تتاح فرع بالعنوان القطعه الصنتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم اف 21211210وفي تاريخ  331قيدها برقم    

بالمنطقه الصناعية 114  A5 العاشر من رمضان  

بسيطة ،  سبق  تعديل االسم التجارى الى / الشركة الشعبية لصناعه النسيج محمود كمال عبدالرحيم المرشدى و شركاه ، توصية -  7

اعير رقم ف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان القطعه الصنتم تعديل العنوان , وص 21211210وفي تاريخ  331قيدها برقم    

بالمنطقه الصناعية 114  A5 العاشر من رمضان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان  21211221وفي تاريخ  21492جمال ابراهيم عطية خطاب وشركاة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  8

نتاج علف وب طريق بلقس شبرا الخيمه ملك/ جمال ابراهيم عطيه بنشاط مصنع ا, وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بجهه/ ا ش اي

 حيواني

تم تعديل العنوان  21211221وفي تاريخ  21492جمال ابراهيم عطية خطاب وشركاة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  9

جهيز خيمه ملك/ جمال ابراهيم عطيه بنشاط/ تصنيع وتش ايوب بهتيم بلقس شبرا ال 4, وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

 اللحوم وبيعها

تم تعديل  21211229وفي تاريخ  31400شركة غطاس سيف جنيدى و شريكته ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  10

ش سكه النجيلي السبتيه مركز بوالق ابو العال 2العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه    

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 10112رقم   وائل سعيد عبد الفتاح وشريكه ، شركة تضامن  تعديل النشاط الى / الخراطه والمعادن والتصدير ،  سبق قيدها ب -  1

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211210وفي تاريخ   

اطه والمعادن ل الى / هانى سعيد عبد الفتاح وشريكه وائل سعيد عبد الفتاح ، شركة تضامن  تعديل النشاط الى / الخرتعدي -  2

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211210وفي تاريخ  10112والتصدير ،  سبق قيدها برقم     

صدير فقط ،  فهيم امام و شركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط الى / ت تعديل االسم التجارى الى / الحرمين للتصدير  محمود -  3

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211221وفي تاريخ  23211سبق قيدها برقم     

سبق قيدها   قط ،شركه الحرمين لالستيراد والتصدير محمود فهيم امام وشركاة ، توصية بسيطة  تعديل النشاط الى / تصدير ف -  4

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211221وفي تاريخ  23211برقم     

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل 21211210وفي تاريخ  331الشركة الشعبية لصناعة النسيج محمد ومحمود كمال المرشدى ، سبق قيدها برقم    -  1

 الكيان القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة

يدها برقم   تعدل االسم التجارى الى/ الشركة الشعبية لصناعة النسيج محمود كمال عبدالرحيم المرشدى و شريكته ، سبق ق -  2

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة21211210وفي تاريخ  331  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

دها برقم   تعديل االسم التجارى الى / الشركة الشعبية لصناعه النسيج محمود كمال عبدالرحيم المرشدى و شركاه ، سبق قي -  3

التأشير: توصية بسيطة تم تعديل الكيان القانونى  , وصف21211210وفي تاريخ  331  

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: تعديل االسم التجارى الى /  331توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211210،  فى تاريخ :   -  1

بدالرحيم المرشدى و شركاهالشركة الشعبية لصناعه النسيج محمود كمال ع  

الى: تعديل االسم التجارى الى /  331شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211210،  فى تاريخ :   -  2

 الشركة الشعبية لصناعه النسيج محمود كمال عبدالرحيم المرشدى و شركاه

الى: تعديل االسم التجارى  23211التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم توصية بسيطة  تم   21211221،  فى تاريخ :   -  3

 الى / الحرمين للتصدير  محمود فهيم امام و شركاه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ---قددد اثنان شركاء موصيين مذكورين بالععمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول ع -  1

م المرشدي والسيد و تعديل بند االدارة و التوقيع لتصبح االداره الفنيه االخليه للشركه حق الشريكين السيد / محمود كمال عبد الرحي

وقيع عن حق منفردا بالت/عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدى مجتمعين او منفردين وللسيد/محمود كمال عبد الرحيم المرشدى ال

الت الشركه وتمثيلها امام القضاء وله حق التوقيع عن معامالت الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى كافه معام

331برقم       21211210الشركه ولعه الحق في فتح الحسابات باسم الشركه امام البنوك ، تاريخ :   

 ---قدالمرشدي  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول عدد اثنان شركاء موصيين مذكورين بالع عمر محمود كمال عبد الرحيم -  2

م المرشدي والسيد و تعديل بند االدارة و التوقيع لتصبح االداره الفنيه االخليه للشركه حق الشريكين السيد / محمود كمال عبد الرحي

وقيع عن ن وللسيد/محمود كمال عبد الرحيم المرشدى الحق منفردا بالت/عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدى مجتمعين او منفردي

الت الشركه وتمثيلها امام القضاء وله حق التوقيع عن معامالت الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى كافه معام

331برقم       21211210الشركه ولعه الحق في فتح الحسابات باسم الشركه امام البنوك ، تاريخ :   

 ---قدعمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول عدد اثنان شركاء موصيين مذكورين بالع -  3

م المرشدي والسيد و تعديل بند االدارة و التوقيع لتصبح االداره الفنيه االخليه للشركه حق الشريكين السيد / محمود كمال عبد الرحي

وقيع عن كمال عبد الرحيم المرشدى مجتمعين او منفردين وللسيد/محمود كمال عبد الرحيم المرشدى الحق منفردا بالت/عمر محمود 

الت الشركه وتمثيلها امام القضاء وله حق التوقيع عن معامالت الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى كافه معام

331برقم       21211210الشركه امام البنوك ، تاريخ : الشركه ولعه الحق في فتح الحسابات باسم   

 ---العقدعمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول عدد اثنان شركاء موصيين مذكورين ب -  4

م المرشدي والسيد كمال عبد الرحيو تعديل بند االدارة و التوقيع لتصبح االداره الفنيه االخليه للشركه حق الشريكين السيد / محمود 

وقيع عن /عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدى مجتمعين او منفردين وللسيد/محمود كمال عبد الرحيم المرشدى الحق منفردا بالت

الت الشركه وتمثيلها امام القضاء وله حق التوقيع عن معامالت الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى كافه معام

331برقم       21211210الشركه ولعه الحق في فتح الحسابات باسم الشركه امام البنوك ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ---العقدعمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول عدد اثنان شركاء موصيين مذكورين ب -  5

م المرشدي والسيد االخليه للشركه حق الشريكين السيد / محمود كمال عبد الرحي و تعديل بند االدارة و التوقيع لتصبح االداره الفنيه

وقيع عن /عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدى مجتمعين او منفردين وللسيد/محمود كمال عبد الرحيم المرشدى الحق منفردا بالت

الت جهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى كافه معامالشركه وتمثيلها امام القضاء وله حق التوقيع عن معامالت الشركه امام ال

331برقم       21211210الشركه ولعه الحق في فتح الحسابات باسم الشركه امام البنوك ، تاريخ :   

 ---العقدعمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول عدد اثنان شركاء موصيين مذكورين ب -  6

م المرشدي والسيد بند االدارة و التوقيع لتصبح االداره الفنيه االخليه للشركه حق الشريكين السيد / محمود كمال عبد الرحيو تعديل 

وقيع عن /عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدى مجتمعين او منفردين وللسيد/محمود كمال عبد الرحيم المرشدى الحق منفردا بالت

الت ء وله حق التوقيع عن معامالت الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى كافه معامالشركه وتمثيلها امام القضا

331برقم       21211210الشركه ولعه الحق في فتح الحسابات باسم الشركه امام البنوك ، تاريخ :   

و  ---اء موصيين مذكورين بالعقدمحمود كمال عبدالرحيم المرشدى  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول عدد اثنان شرك -  7

المرشدي والسيد  تعديل بند االدارة و التوقيع لتصبح االداره الفنيه االخليه للشركه حق الشريكين السيد / محمود كمال عبد الرحيم

وقيع عن لت/عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدى مجتمعين او منفردين وللسيد/محمود كمال عبد الرحيم المرشدى الحق منفردا با

الت الشركه وتمثيلها امام القضاء وله حق التوقيع عن معامالت الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى كافه معام

331برقم       21211210الشركه ولعه الحق في فتح الحسابات باسم الشركه امام البنوك ، تاريخ :   

و  ---امن  مدير و شريك  دخول عدد اثنان شركاء موصيين مذكورين بالعقدمحمود كمال عبدالرحيم المرشدى  شركة تض -  8

المرشدي والسيد  تعديل بند االدارة و التوقيع لتصبح االداره الفنيه االخليه للشركه حق الشريكين السيد / محمود كمال عبد الرحيم

وقيع عن ال عبد الرحيم المرشدى الحق منفردا بالت/عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدى مجتمعين او منفردين وللسيد/محمود كم

الت الشركه وتمثيلها امام القضاء وله حق التوقيع عن معامالت الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى كافه معام

331برقم       21211210الشركه ولعه الحق في فتح الحسابات باسم الشركه امام البنوك ، تاريخ :   

و  ---محمود كمال عبدالرحيم المرشدى  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول عدد اثنان شركاء موصيين مذكورين بالعقد -  9

المرشدي والسيد  تعديل بند االدارة و التوقيع لتصبح االداره الفنيه االخليه للشركه حق الشريكين السيد / محمود كمال عبد الرحيم

وقيع عن المرشدى مجتمعين او منفردين وللسيد/محمود كمال عبد الرحيم المرشدى الحق منفردا بالت/عمر محمود كمال عبد الرحيم 

الت الشركه وتمثيلها امام القضاء وله حق التوقيع عن معامالت الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى كافه معام

331برقم       21211210وك ، تاريخ : الشركه ولعه الحق في فتح الحسابات باسم الشركه امام البن  

و  ---دمحمود كمال عبدالرحيم المرشدى  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول عدد اثنان شركاء موصيين مذكورين بالعق -  10

شدي والسيد المر تعديل بند االدارة و التوقيع لتصبح االداره الفنيه االخليه للشركه حق الشريكين السيد / محمود كمال عبد الرحيم

وقيع عن /عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدى مجتمعين او منفردين وللسيد/محمود كمال عبد الرحيم المرشدى الحق منفردا بالت

الت الشركه وتمثيلها امام القضاء وله حق التوقيع عن معامالت الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى كافه معام

331برقم       21211210في فتح الحسابات باسم الشركه امام البنوك ، تاريخ :  الشركه ولعه الحق  

و  ---دمحمود كمال عبدالرحيم المرشدى  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول عدد اثنان شركاء موصيين مذكورين بالعق -  11

المرشدي والسيد  كين السيد / محمود كمال عبد الرحيمتعديل بند االدارة و التوقيع لتصبح االداره الفنيه االخليه للشركه حق الشري

وقيع عن /عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدى مجتمعين او منفردين وللسيد/محمود كمال عبد الرحيم المرشدى الحق منفردا بالت

الت ميه وعلى كافه معامالشركه وتمثيلها امام القضاء وله حق التوقيع عن معامالت الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكو

331برقم       21211210الشركه ولعه الحق في فتح الحسابات باسم الشركه امام البنوك ، تاريخ :   

و  ---دمحمود كمال عبدالرحيم المرشدى  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول عدد اثنان شركاء موصيين مذكورين بالعق -  12

المرشدي والسيد  االداره الفنيه االخليه للشركه حق الشريكين السيد / محمود كمال عبد الرحيمتعديل بند االدارة و التوقيع لتصبح 

وقيع عن /عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدى مجتمعين او منفردين وللسيد/محمود كمال عبد الرحيم المرشدى الحق منفردا بالت

الت الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى كافه معامالشركه وتمثيلها امام القضاء وله حق التوقيع عن معامالت 

331برقم       21211210الشركه ولعه الحق في فتح الحسابات باسم الشركه امام البنوك ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

له و عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  شركة تضامن  مدير و شريك  وله حق السحب وااليداع والمعامالت البنكيه -  13

شركه الحق فى اجراء كافه كافه العقود والمعامالت الداخليه ضمن اغراض الشركه وعلى االخص تعين ووقف وعزل مستخدمى ال

تجاريه وابرام كافه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات االذنيه وال

همات والبضائع لصفقات والتى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق شراء وبيع جميع المواد والمالعقود والمشاطرات وا

331برقم       21211210والمنقوالت والعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك ، تاريخ :   

له له حق السحب وااليداع والمعامالت البنكيه وعمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  شركة تضامن  مدير و شريك  و -  14

شركه الحق فى اجراء كافه كافه العقود والمعامالت الداخليه ضمن اغراض الشركه وعلى االخص تعين ووقف وعزل مستخدمى ال

تجاريه وابرام كافه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات االذنيه وال

همات والبضائع العقود والمشاطرات والصفقات والتى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق شراء وبيع جميع المواد والم

331برقم       21211210والمنقوالت والعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك ، تاريخ :   

له حيم المرشدي  شركة تضامن  مدير و شريك  وله حق السحب وااليداع والمعامالت البنكيه وعمر محمود كمال عبد الر -  15

شركه الحق فى اجراء كافه كافه العقود والمعامالت الداخليه ضمن اغراض الشركه وعلى االخص تعين ووقف وعزل مستخدمى ال

تجاريه وابرام كافه وتحويل وتسديد كافه السندات االذنيه وال وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع

همات والبضائع العقود والمشاطرات والصفقات والتى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق شراء وبيع جميع المواد والم

331برقم       21211210والمنقوالت والعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك ، تاريخ :   

ه وله عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  توصية بسيطة  مدير و شريك  وله حق السحب وااليداع والمعامالت البنكي -  16

شركه الحق فى اجراء كافه كافه العقود والمعامالت الداخليه ضمن اغراض الشركه وعلى االخص تعين ووقف وعزل مستخدمى ال

تجاريه وابرام كافه ومكافئاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات االذنيه والوتحديد مرتباتهم واجورهم 

همات والبضائع العقود والمشاطرات والصفقات والتى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق شراء وبيع جميع المواد والم

331برقم       21211210والتوقيع على تلك ، تاريخ :  والمنقوالت والعقارات واالراضى والسيارات  

ه وله عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  توصية بسيطة  مدير و شريك  وله حق السحب وااليداع والمعامالت البنكي -  17

شركه مستخدمى ال الحق فى اجراء كافه كافه العقود والمعامالت الداخليه ضمن اغراض الشركه وعلى االخص تعين ووقف وعزل

تجاريه وابرام كافه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات االذنيه وال

 همات والبضائعالعقود والمشاطرات والصفقات والتى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق شراء وبيع جميع المواد والم

331برقم       21211210والمنقوالت والعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك ، تاريخ :   

ه وله عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  توصية بسيطة  مدير و شريك  وله حق السحب وااليداع والمعامالت البنكي -  18

شركه ن اغراض الشركه وعلى االخص تعين ووقف وعزل مستخدمى الالحق فى اجراء كافه كافه العقود والمعامالت الداخليه ضم

تجاريه وابرام كافه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات االذنيه وال

همات والبضائع شراء وبيع جميع المواد والم العقود والمشاطرات والصفقات والتى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق

331برقم       21211210والمنقوالت والعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك ، تاريخ :   

ق فى محمود كمال عبدالرحيم المرشدى  شركة تضامن  مدير و شريك  وله حق السحب وااليداع والمعامالت البنكيه وله الح -  19

حديد كافه العقود والمعامالت الداخليه ضمن اغراض الشركه وعلى االخص تعين ووقف وعزل مستخدمى الشركه وتاجراء كافه 

وابرام كافه العقود  مرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه

بضائع الت الشركه بالنقد او باالجل وله حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والوالمشاطرات والصفقات والتى تتعلق بمعام

331برقم       21211210والمنقوالت والعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك ، تاريخ :   

ق فى ت البنكيه وله الحمحمود كمال عبدالرحيم المرشدى  شركة تضامن  مدير و شريك  وله حق السحب وااليداع والمعامال -  20

حديد اجراء كافه كافه العقود والمعامالت الداخليه ضمن اغراض الشركه وعلى االخص تعين ووقف وعزل مستخدمى الشركه وت

وابرام كافه العقود  مرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه

بضائع مشاطرات والصفقات والتى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والوال

331برقم       21211210والمنقوالت والعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك ، تاريخ :   
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 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ق فى يك  وله حق السحب وااليداع والمعامالت البنكيه وله الحمحمود كمال عبدالرحيم المرشدى  شركة تضامن  مدير و شر -  21

حديد اجراء كافه كافه العقود والمعامالت الداخليه ضمن اغراض الشركه وعلى االخص تعين ووقف وعزل مستخدمى الشركه وت

وابرام كافه العقود  ه والتجاريهمرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات االذني

بضائع والمشاطرات والصفقات والتى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات وال

331برقم       21211210والمنقوالت والعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك ، تاريخ :   

الحق فى  حيم المرشدى  توصية بسيطة  مدير و شريك  وله حق السحب وااليداع والمعامالت البنكيه ولهمحمود كمال عبدالر -  22

حديد اجراء كافه كافه العقود والمعامالت الداخليه ضمن اغراض الشركه وعلى االخص تعين ووقف وعزل مستخدمى الشركه وت

وابرام كافه العقود  ع وتحويل وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريهمرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقي

بضائع والمشاطرات والصفقات والتى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات وال

331برقم       21211210والمنقوالت والعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك ، تاريخ :   

الحق فى  محمود كمال عبدالرحيم المرشدى  توصية بسيطة  مدير و شريك  وله حق السحب وااليداع والمعامالت البنكيه وله -  23

حديد اجراء كافه كافه العقود والمعامالت الداخليه ضمن اغراض الشركه وعلى االخص تعين ووقف وعزل مستخدمى الشركه وت

وابرام كافه العقود  فئاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريهمرتباتهم واجورهم ومكا

بضائع والمشاطرات والصفقات والتى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات وال

331برقم       21211210توقيع على تلك ، تاريخ : والمنقوالت والعقارات واالراضى والسيارات وال  

الحق فى  محمود كمال عبدالرحيم المرشدى  توصية بسيطة  مدير و شريك  وله حق السحب وااليداع والمعامالت البنكيه وله -  24

حديد الشركه وتاجراء كافه كافه العقود والمعامالت الداخليه ضمن اغراض الشركه وعلى االخص تعين ووقف وعزل مستخدمى 

وابرام كافه العقود  مرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه

بضائع والمشاطرات والصفقات والتى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات وال

331برقم       21211210ت والعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك ، تاريخ : والمنقوال  

ما له عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  شركة تضامن  مدير و شريك  العقود امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق ك -  25

او بعض تلك  وكذلك سلطه توكيل البنوك او الغير فى كلالحق فى التوقيع على عقود االفتراض والرهن لصالح النفس والغير 

ه وله السلطات الممنوحه له وذلك امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكومي

331برقم       21211210الحق فى توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ :   

ما له ال عبد الرحيم المرشدي  شركة تضامن  مدير و شريك  العقود امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق كعمر محمود كم -  26

او بعض تلك  الحق فى التوقيع على عقود االفتراض والرهن لصالح النفس والغير وكذلك سلطه توكيل البنوك او الغير فى كل

ه وله والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميالسلطات الممنوحه له وذلك امام مصلحه الشهر العقارى 

331برقم       21211210الحق فى توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ :   

ما له عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  شركة تضامن  مدير و شريك  العقود امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق ك -  27

او بعض تلك  فى التوقيع على عقود االفتراض والرهن لصالح النفس والغير وكذلك سلطه توكيل البنوك او الغير فى كل الحق

ه وله السلطات الممنوحه له وذلك امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكومي

331برقم       21211210اذكر ، تاريخ : الحق فى توكيل الغير فى كل اوبعض م  

ق كما له عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  توصية بسيطة  مدير و شريك  العقود امام مصلحه الشهر العقارى والتوثي -  28

عض تلك او ب الحق فى التوقيع على عقود االفتراض والرهن لصالح النفس والغير وكذلك سلطه توكيل البنوك او الغير فى كل

ه وله السلطات الممنوحه له وذلك امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكومي

331برقم       21211210الحق فى توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ :   

ق كما له شريك  العقود امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيعمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  توصية بسيطة  مدير و  -  29

او بعض تلك  الحق فى التوقيع على عقود االفتراض والرهن لصالح النفس والغير وكذلك سلطه توكيل البنوك او الغير فى كل

ه وله حكوميه والغير حكوميالسلطات الممنوحه له وذلك امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات ال

331برقم       21211210الحق فى توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ :   
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 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ق كما له عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  توصية بسيطة  مدير و شريك  العقود امام مصلحه الشهر العقارى والتوثي -  30

او بعض تلك  ح النفس والغير وكذلك سلطه توكيل البنوك او الغير فى كلالحق فى التوقيع على عقود االفتراض والرهن لصال

ه وله السلطات الممنوحه له وذلك امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكومي

331برقم       21211210الحق فى توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ :   

ه الحق محمود كمال عبدالرحيم المرشدى  شركة تضامن  مدير و شريك  العقود امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق كما ل -  31

ض تلك السلطات فى التوقيع على عقود االفتراض والرهن لصالح النفس والغير وكذلك سلطه توكيل البنوك او الغير فى كل او بع

فى  ر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وله الحقالممنوحه له وذلك امام مصلحه الشه

331برقم       21211210توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ :   

الحق  همحمود كمال عبدالرحيم المرشدى  شركة تضامن  مدير و شريك  العقود امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق كما ل -  32

ض تلك السلطات فى التوقيع على عقود االفتراض والرهن لصالح النفس والغير وكذلك سلطه توكيل البنوك او الغير فى كل او بع

فى  الممنوحه له وذلك امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وله الحق

331برقم       21211210بعض ماذكر ، تاريخ : توكيل الغير فى كل او  

ه الحق محمود كمال عبدالرحيم المرشدى  شركة تضامن  مدير و شريك  العقود امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق كما ل -  33

ض تلك السلطات فى التوقيع على عقود االفتراض والرهن لصالح النفس والغير وكذلك سلطه توكيل البنوك او الغير فى كل او بع

فى  الممنوحه له وذلك امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وله الحق

331برقم       21211210توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ :   

ا له الحق العقود امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق كممحمود كمال عبدالرحيم المرشدى  توصية بسيطة  مدير و شريك   -  34

ض تلك السلطات فى التوقيع على عقود االفتراض والرهن لصالح النفس والغير وكذلك سلطه توكيل البنوك او الغير فى كل او بع

فى  والغير حكوميه وله الحق الممنوحه له وذلك امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه

331برقم       21211210توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ :   

ا له الحق محمود كمال عبدالرحيم المرشدى  توصية بسيطة  مدير و شريك  العقود امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق كم -  35

ض تلك السلطات غير وكذلك سلطه توكيل البنوك او الغير فى كل او بعفى التوقيع على عقود االفتراض والرهن لصالح النفس وال

فى  الممنوحه له وذلك امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وله الحق

331برقم       21211210توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ :   

ا له الحق ال عبدالرحيم المرشدى  توصية بسيطة  مدير و شريك  العقود امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق كممحمود كم -  36

ض تلك السلطات فى التوقيع على عقود االفتراض والرهن لصالح النفس والغير وكذلك سلطه توكيل البنوك او الغير فى كل او بع

فى  والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وله الحقالممنوحه له وذلك امام مصلحه الشهر العقارى 

331برقم       21211210توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ :   

برقم       21211210عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول بالشركه ، تاريخ :  -  37

331 

برقم       21211210عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول بالشركه ، تاريخ :  -  38

331 

برقم       21211210عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول بالشركه ، تاريخ :  -  39

331 

برقم       21211210المرشدي  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول بالشركه ، تاريخ : عمر محمود كمال عبد الرحيم  -  40

331 

برقم       21211210عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول بالشركه ، تاريخ :  -  41

331 
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برقم       21211210ريك  دخول بالشركه ، تاريخ : عمر محمود كمال عبد الرحيم المرشدي  توصية بسيطة  مدير و ش -  42

331 

331برقم       21211210محمود كمال عبدالرحيم المرشدى  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول بالشركه ، تاريخ :  -  43  

331قم   بر    21211210محمود كمال عبدالرحيم المرشدى  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول بالشركه ، تاريخ :  -  44  

331برقم       21211210محمود كمال عبدالرحيم المرشدى  شركة تضامن  مدير و شريك  دخول بالشركه ، تاريخ :  -  45  

331برقم       21211210محمود كمال عبدالرحيم المرشدى  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول بالشركه ، تاريخ :  -  46  

331برقم       21211210دى  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول بالشركه ، تاريخ : محمود كمال عبدالرحيم المرش -  47  

331برقم       21211210محمود كمال عبدالرحيم المرشدى  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول بالشركه ، تاريخ :  -  48  

كه واستالمها كافه حقوقها ، تاريخ : رئيسه جاد الكريم علي محمد  شركة تضامن  شريك متضامن  خروجها من الشر -  49

29121برقم       21211211  

يل نوفل محمود رافت جبريل نوفل  شركة تضامن  مدير و شريك  تعديل بند االدارة و التوقيع للسيد/ محمود رافت جبر -  50

يكات و المور المالية من استالم الشمنفردا فى جميع اعمال الشركة بما فى ذلك ابرام عقود العمل و اعمال البنوك و الرهن و كل ا

31211برقم       21211219صرفها و ادارة حساب الشركة من عمليات االيداع و السحب ، تاريخ :   

يل نوفل محمود رافت جبريل نوفل  شركة تضامن  مدير و شريك  تعديل بند االدارة و التوقيع للسيد/ محمود رافت جبر -  51

يكات و ركة بما فى ذلك ابرام عقود العمل و اعمال البنوك و الرهن و كل االمور المالية من استالم الشمنفردا فى جميع اعمال الش

31211برقم       21211219صرفها و ادارة حساب الشركة من عمليات االيداع و السحب ، تاريخ :   

ر ، تاريخ : االدارة والتوقيع/ حق وكاله الغي محمد ابراهيم  عبدالله الصباغ  توصية بسيطة  مدير و شريك  يضاف الى بند -  52

1010برقم       21211212  

ر ، تاريخ : محمد ابراهيم  عبدالله الصباغ  توصية بسيطة  مدير و شريك  يضاف الى بند االدارة والتوقيع/ حق وكاله الغي -  53

1010برقم       21211212  

تاريخ :  مدير و شريك  يضاف الى بند االدارة والتوقيع/ حق وكاله الغير ،  محمد ابراهيم  عبدالله الصباغ  شركة تضامن -  54

1010برقم       21211212  

تاريخ :  محمد ابراهيم  عبدالله الصباغ  شركة تضامن  مدير و شريك  يضاف الى بند االدارة والتوقيع/ حق وكاله الغير ، -  55

1010برقم       21211212  

التوقيع السيد محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  يضاف الي بند االداره والتوقيع/ له الحق في االداره ومحمود ابراهيم  -  56

او الغير امام  علي كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت ومنقول او معنوي وذلك للنفس

لغير ، تاريخ : صه بذلك وله الحق في توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او لكافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخا

31304برقم       21211231  

التوقيع محمود ابراهيم السيد محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  يضاف الي بند االداره والتوقيع/ له الحق في االداره و -  57

او الغير امام  انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت ومنقول او معنوي وذلك للنفسعلي كافه عقود االقتراض والرهن بكافه 

لغير ، تاريخ : كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق في توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او ل

31304برقم       21211231  

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   
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20120برقم       21211211، تاريخ :  020أحمد جمال سالم محمد     -  20  

22224برقم       21211211، تاريخ :  031امير ماهر لبيب مرقص     -  21  
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23191برقم       21211213، تاريخ :  049مسعد سعيد عبدالحليم ندا     -  28  

13043برقم       21211213، تاريخ :  011ياسر عبدالمولى زيدان     -  29  
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0324برقم       21211219، تاريخ :  092عت كامل هارون    طل -  35  
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