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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن شحن طرود  33722برقم  21211231، قيد فى  111110111حنفى محمود قرنى سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

مجاوره اولى عقدثانى الحى الخامس122بريديه ، بجهة : فيال  

عن خدمة وتاجير  33071برقم  21211214، قيد فى  1011110111هانى نصر محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

ثانى اكتوبر -ب ع  3الحى  717السيارات ، بجهة :   

عن خدمة وتاجير  33071قم بر 21211214، قيد فى  1011110111هانى نصر محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

ش الكابالت 40السيارات ، بجهة : له رئيسي بالعنوان/   

عن صيدلية ، بجهة :  21111برقم  21211217، قيد فى  201110111صيدلية د/ احمد عادل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

فدان 211 7منطقة أ محل  3سوق   

عن صيدلية ، بجهة : له  21111برقم  21211217، قيد فى  201110111ماله ،  صيدلية د/ احمد عادل  ، تاجر فرد ، رأس  -  5

17ش  3مج  2عمارة 0الحى 627عقار  7رئيسي بالعنوان/ محل رقم   

عن تجارة  33676برقم  21211220، قيد فى  101110111محمد جمال احمد محمد حجاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

الدور االرضي 12سنتر النخيل محل  11الكاوتش ، بجهة : الحى زيوت وشحوم السيارات وبيع   

عن مقاوالت عامة  33674برقم  21211220، قيد فى  011110111رمضان سليم رجاء محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

الدور االرضي 2مج  0الحى  374ق  3، بجهة : رقم   

عن مطعم وكافيه ،  33067برقم  21211214، قيد فى  011110111له ،  احمد امين محمد شمعه  ، تاجر فرد ، رأس ما -  8

/ب المحور المركزى خلف التوحيد والنور7/1مول رويال تاورز القطعه  27بجهة :   

عن تصنيع روالت  33617برقم  21211212، قيد فى  1111110111جمال رجب محمود سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

172بجهة : المنطقه الصناعيه مخازن الشباب قبالستيك جاهزه ،   

عن صيانة  33614برقم  21211212، قيد فى  211110111محمود محمد عويس عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

6الحى 7السويقه مجاوره  31التكييف والتبريد وقطع الغيار والتوريدات العموميه ، بجهة : محل رقم   

عن مطعم  33721برقم  21211231، قيد فى  211110111ود كمال محمد غرابه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نورهان مسع -  11

217وكافيه ، بجهة : الوحده  -G بمنطقة محور كريزىواتر 33الجزيره بالزا القطعه رقم 1المبنى االدارى رقم  

عن توريدات  33633برقم  21211216قيد فى ،  111110111حسن ياسين عليان محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 الدور االول A18 عمومية ، بجهة : مركز المدينة التجارى وحدة

عن توريدات  33022برقم  21211216، قيد فى  011110111زوزو محمود احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

أ  الدور االرضى 10رهعما 6مج 11عموميه ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ، بجهة : الحى  

عن توريدات  33642برقم  21211217، قيد فى  211110111االء مصطفى محمود عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

1مكتب-0مج-3الحى-14شارع-770عموميه ووساطه تجاريه)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته( ، بجهة : عقار  

عن توريدات  33661برقم  21211217، قيد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  حمزه عباس حمزه محمد سالم  ، تا -  15

11الحى  3مج  2ب شقة  46عمومية ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ، بجهة : عمارة   
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عن شحن واصالح  33027برقم  21211217، قيد فى  011110111محمد عيد شعبان محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

136محل 7سيارات ، بجهة : الحى بطاريات  A -سنتر التعمير 

عن مكتب  33021برقم  21211216، قيد فى  111110111ايمان اشرف محمود محمد عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

7سنتر المختار الحى 46رحالت داخليه ، بجهة : محل  

عن بيع  33646برقم  21211212، قيد فى  101110111 احمد محمد احمد محمد العريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  18

7سنتر دياموند مول الدور االول الحى 121مالبس جاهزه حريمى ، بجهة : محل  

عن محل  33634برقم  21211216، قيد فى  111110111المتولى عبدالله المتولى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

المحور المركزى 117تصليح مالبس جاهزة ، بجهة : الحى السابع سنتر دايموند مول محل   

عن كافيه ،  33674برقم  21211223قيد فى  ، 111110111احمد عبدالمنعم محمود حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

3بجهة : الحى المتميز سنترطيبه الدور االول محل  

عن بيع  33637برقم  21211217، قيد فى  111110111خالد محمد شرف الدين السنهورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

12سنتر الحرم محل  11عصير ، بجهة : الشيخ زايد الحى   

عن المقاوالت  33623برقم  21211213، قيد فى  011110111على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   على حسن -  22

الدور االرضى-أ 0عماره-3مجاوره -واالستثمارات الهندسيه ، بجهة : الحى العاشر   

عن توريدات  67133برقم  21211223، قيد فى  611110111حسام صالح الدين عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

1مركزالمدينه التجارى وحده رقم 4عموميه )فيما عدا الكمبيوتر( ، بجهة : الحى  

عن تصنيع  33610برقم  21211212، قيد فى  2111110111نهىمحمد متولى صبيحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

27متر ق311االخشاب ، بجهة : مخازن الشباب   

عن  33641برقم  21211217، قيد فى  111110111عبدالقوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صالح عبدالعاطى سعيد  -  25

213شقه-11الحى-3مج-ب72مقاوالت كهربائيه ، بجهة : الشيخ زايد عقار رقم  

عن معرض  33627برقم  21211224، قيد فى  1111110111احمد مجدى احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

2مج 3الحى 1727ع 2ج ، بجهة : محللتجارة الزجا  

عن مطعم  33647برقم  21211212، قيد فى  211110111احمد عبدالسالم متولى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

مول نجمة زايد مدينة الشيخ زايد 7الحى 22-21، بجهة : محل تجارى رقم  

عن سوبر  33721برقم  21211231، قيد فى  111110111رأس ماله ،   عبدالرحمن عبدالنعيم احمد موسى  ، تاجر فرد ، -  28

الفردوس 72عماره  1ماركت ومحمصات ، بجهة : محل رقم  

عن  33717برقم  21211231، قيد فى  111110111عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

6ابنى بيتك م-المطلب قطاع ج ش حمزه بن عبد 324مكتب مقاوالت ، بجهة :   

عن محل  33613برقم  21211212، قيد فى  111110111احمد محمد وفا السيد الحريرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

1برج  - 11اسماك ، بجهة : المحور المركزى مول سيتى ستار محل   

عن  33636برقم  21211217، قيد فى  0111110111  عبدالمحسن السبعاوى محمد عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  31

4الحى- 3مجاوره- 1مكتب رقم 032توزيع مواد غذائيه ، بجهة : قطعه رقم   

عن ادارة  33623برقم  21211224، قيد فى  111110111تامر محمد رضا عدلى منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

وحده دور ارضى 1772مج السابعه ق 2: ح المطاعم وتوريد االغذيه والمشروبات ، بجهة  
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عن التشطيبات  33677برقم  21211220، قيد فى  211110111وائل طه محمود عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

أ مساكن ضباط القوات المسلحة مدينة الفردوس 407عمارة  1وتوريد رخام وجرانيت ومواد التشطيبات ، بجهة : شقة   

عن  33074برقم  21211210، قيد فى  211110111د السعيد محمود سليمان ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محم -  34

11-12سنتر النخيل مستوى د مركز خدمات ح 01مكتب مكافحة الحشرات والقوارض بمبيدات الصحه العامه ، بجهة :   

عن بيع طرح وحجاب  33070برقم  21211210، قيد فى  111.0111مى اسماعيل امين احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

الدور االرضي سيتى سكيب 4المحور المركزى الحى  33، بجهة : ق   

عن توريدات  33666برقم  21211223، قيد فى  1111110111عيد خميس سليمان عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

فوق االرضى 3الدور 3مول مكتبمشروع على الدين سيتى 7عموميه ، بجهة : الحى  

عن تجارة  33072برقم  21211217، قيد فى  121110111هشام حازم محمد حسين البديوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

1محل 72ع  164مشروع  11وتوريد المنتجات البالستيكيه والفوم والمناديل الورقيه ، بجهة : الحى  

عن  33643برقم  21211217، قيد فى  111110111زايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نوران محمد عبدالحليم محمد -  38

كمبوند جنة زايد-1شقه-32عماره-توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ( ، بجهة : الشيخ زايد   

عن تصنيع  33621برقم  21211224، قيد فى  011110111نبيل نادى رجب خيرالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

3ص  7محل  2االلمونيوم والزجاج والمقاوالت العمومية وتوريدات عمومية واالستانلس ستيل ، بجهة : مجمع االمل مبنى   

عن موبيالت  33671برقم  21211224، قيد فى  111110111عادل سعيد محمد فضالى حميده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

الفردوس 2ان القومى قوات مسلحه محلأ االسك221وديش ، بجهة :   

عن  33620برقم  21211213، قيد فى  111110111جومانا حسن ابراهيم خميس محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

12الحى-41شقه-ب 31عماره-استثمار وتسويق عقارى ، بجهة : روضة زايد   

عن توريدات  33622برقم  21211213، قيد فى  111110111  شريف عمار عبدالتواب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  42

الدور الثانى سنتر الشباب االردنيه 241محل رقم - 6مواد غذائيه ، بجهة : الحى   

عن تجارة خضار  33712برقم  21211227، قيد فى  121110111اسماعيل السيد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

ارضى 137محل 1الجمله عنبر سوق 137جمله ، بجهة :   

عن مكتب  33026برقم  21211216، قيد فى  01110111هانى شحاته صالح اسماعيل بدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

االرضى 34ق 1مج 4توريد مواد غذائيه ، بجهة : الحى  

عن استثمار عقارى ،  33622برقم  22421211، قيد فى  111110111كامل محمد كامل خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

الشيخ زايد-13الحى- 1مجاوره  2سنتر الشباب  17بجهة : محل   

عن سوبر ماركت ،  33601برقم  21211212، قيد فى  01110111محمد احمد احمد عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

صندوق افراد243ع-7بجهة : مدينة الفردوس محل رقم   

عن  33663برقم  21211217، قيد فى  011110111حمد عبدالنبى محمد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو م -  47

متفرع من المحور  7توريدات عموميه ومالبس جاهزه )فيما عدا المالبس العسكريه,فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته( ، بجهة : ح

/أ24/2ق 71المركزى مول المستقبل وحده رقم   

عن التوريدات  33077برقم  21211211، قيد فى  611110111محمد بشير عبداللطيف محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

6سنتر االردنيه الحى  63عقار  136العموميه والمقاوالت ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ، بجهة : محل رقم   
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عن  33664برقم  21211223، قيد فى  01110111، رأس ماله ،  ايمان عبدالله عبدالرحمن عبدالله  ، تاجر فرد  -  49

مول اجياد كاسيل المحور المركزى 207التوريدات العموميه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ( ، بجهة : مكتب   

تجارة عن  33713برقم  21211227، قيد فى  111110111عمر على عبدالحميد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

11الحى 4دورارضى مج 1محل 112الزيوت وتغيرها ، بجهة : عماره  

عن بيع وتجارة الفحم  33027برقم  21211217، قيد فى  111110111عالء ماهر على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

77ع- 2محل- 3، بجهة : الحى السادس مجاوره   

عن تسويق  33601برقم  21211212، قيد فى  0111110111فرد ، رأس ماله ،   احمد عبدالله السيد عبدالوهاب  ، تاجر -  52

د 1الالعبين والتسويق الرياضى وتجهيزات المالعب ، بجهة : س   b4 هرم سيتى 

عن بيع  33600برقم  21211217، قيد فى  01110111مروه عصام الدين محمد عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

ث22ق  6مج  2الحى  3و  2خلف محور الكفراوى اول اكتوبر محلين  6/22ة وطيور زينه ، بجهة : نباتات زين  

عن توريدات  33677برقم  21211220، قيد فى  011110111احمد نصر عبدالوهاب محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

ليلة القدر 43ته ، بجهة : مجمع على الدين مبنى ب محل عمومية توريد امن صناعى وتوريد عدد واالت ماعدا الكمبيوتر ومستلزما  

عن مطعم  33612برقم  21211212، قيد فى  121110111عيشه جبالى عبدالغنى ابو سيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

باالرضى 0محل رقم 06مجاوره االولى عماره رقم 12كشرى وحلوانى ، بجهة : الحى  

عن محل بيع  33627برقم  21211216، قيد فى  111110111وق محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم عمادالدين فار -  56

2المحور المركزى الدور االرضى على الجانب االيمن محل رقم-االمريكيه 02عقار-شيكوالته ، بجهة : الحى السابع   

عن توريدات  33640برقم  21211212، قيد فى  111110111بحيرى عبدالسالم بحيرى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

11اسكان مبارك للشباب الحى-14منطقه-27عماره-2عموميه ومقاوالت ، بجهة : شقه  

عن مقاوالت  33671برقم  21211223، قيد فى  111110111محمد عبدالاله محمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

الشيخ زايد- 11الحى 2مج 20عماره 17عامه ، بجهة : شقه  

عن كى المالبس ،  33711برقم  21211227، قيد فى  111110111نادى محمد كامل خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

3ميرامارمحل4بجهة : الشيخ زايد بفرلى هيلز مجمع   

مخبوزات ، بجهة : عن  26774برقم  21211217، قيد فى  11110111ايمان على خلف على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

0محل رقم  31عمارة  113مشروع  6الحى   

عن مخبوزات ، بجهة :  26774برقم  21211217، قيد فى  11110111ايمان على خلف على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

ابناء الجيزة - 4شقة  - 77له رئيسي بالعنوان/ عمارة   

عن توريد مواد  33647برقم  21211212، قيد فى  121110111، رأس ماله ،  يارا احمد محمود احمد محمد  ، تاجر فرد  -  62

21شقه-أ02ع -0مج -1غذائيه واستشارات غذائيه ، بجهة : الشيخ زايد الحى  

عن مكافحة حشرات  33676برقم  21211223، قيد فى  121110111نور محمد عواد فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

4دور ارضى شقه 313وارض وصيانة االندسكيب ، بجهة : مشروع دهشور عمارهطائره وزاحفه وق  

عن صيدليه  33622برقم  21211224، قيد فى  111110111سلمى احمد مصطفى محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

1محل  120مجاوره اولى عماره 2، بجهة : الحى  

عن سوبر  33671برقم  21211220، قيد فى  011110111د ، رأس ماله ،  ايمن مصطفى جمعه عبدالهادى  ، تاجر فر -  65

مدينة القوات المسلحة 336ماركت ، بجهة : محل أ ع   
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عن توريد  33610برقم  21211211، قيد فى  121110111صالح محمود سليمان السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

1مكتب  22عمارة  1مجاورة  12معدات ، بجهة : الحى   

برقم  21211212، قيد فى  011110111شريف احمد عزالدين عبدالفتاح مصطفى غنيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

الشيخ زايد مجاوره االولى الحى  74عن توريدات عموميه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته( ، بجهة : سنتر المهندسين محل 33617

 االول

عن التشطيبات  33631برقم  21211216، قيد فى  111110111دالله محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالحكيم عب -  68

2الدور االول سنتر الفيروز رقم  232واعمال الديكور ، بجهة : نكتب   

فيما عن مقهى ) 33644برقم  21211212، قيد فى  111110111محمد سيد يوسف عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

-161ع-0ح-2، بجهة : محل رقم 2117لسنه 446عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه( موافقه امنيه رقم 

17مع شارع 11تقاطع  شارع   

عن تجارة  32271برقم  21211231، قيد فى  211110111طارق عبدالله محمد العكشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

12محل  07طبية ومستحضرات التجميل ، بجهة : حي االشجار عقار المستلزمات ال  

عن  33717برقم  21211227، قيد فى  1111110111محمود كمال عبدالرحمن عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

164ص/ق 3برج  3113توريدات عموميه ومقاوالت عموميه )ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته( ، بجهة : مجمع الفيصليه وحده   

عن تجارة  32271برقم  21211231، قيد فى  211110111طارق عبدالله محمد العكشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

الدور االرضى 1271ع  7المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ، بجهة : له رئيسي بالعنوان/ الحى االول مج  

عن سوبر ماركت  33073برقم  21211217، قيد فى  121110111فرد ، رأس ماله ،  هشام على مكرم الله احمد  ، تاجر  -  73

11باالرضى الحى 3محل-71/ع164، بجهة : مشروع   

عن استثمار  22472برقم  21211213، قيد فى  11111110111على احمد حسن شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

الشيخ زايد -بيفرلى هيلز  -خ  21قطعة  - 1دمات منطقة خ - 17وتسويق عقارى ، بجهة : الحى   - 

عن  33624برقم  21211224، قيد فى  111110111محمود محمود عبدالعزيز محمد حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

سنتر ديموند مول الدور االرضى 10عطاره ، بجهة : عقار   

عن  33670برقم  21211220، قيد فى  21111110111س ماله ،  محمد السعيد محمد احمد حنيش  ، تاجر فرد ، رأ -  76

الالزمة ،  توزيع وتسويق العطور ومستحضرات التجميل ومستلزمات طبية وال يزاول النشاط اال بعد الحصول على التراخيص

20عقار  6سنتر فيونس الحى  3بجهة : محل   

عن  33611برقم  21211212، قيد فى  111110111عبدالعال سامى  عبدالعال السيد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

الشيخ زايد 17مركز خدمات بيفرلى هيلز الحى   1مول 1بيتزا وفطائر ومعجنات ، بجهة : محل رقم  

عن ورشة ميكانيكا ،  33616برقم  21211212، قيد فى  111211101عمرو طه كامل رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

7مجاوره 1محل  71عمارات امانكو عماره 7مجاوره 6بجهة : الحى   

عن استثمار  22472برقم  21211213، قيد فى  11111110111على احمد حسن شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

الشيخ زايد- 3ب مكتب27عماره-0وتسويق عقارى ، بجهة : مجاوره  

عن االستيراد  33607برقم  21211217، قيد فى  0111110111النمر لالستيراد والتصدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

02عمارة  11والتصدير ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ، بجهة : االسكان الحر جنوب االحياء شقة   

عن بيع  33661برقم  21211217، قيد فى  111110111، رأس ماله ،   عمرو محمد عبدالشافى سيد احمد  ، تاجر فرد -  81

الفردوس القوات المسلحة 331عقار  1منظفات ، بجهة : محل   
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عن  33712برقم  21211231، قيد فى  111110111صالح فتحى حنفى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

2محل 0مع االمريكيه برجمج-بقاله)سوبر ماركت( ، بجهة : ميدان الحصرى  

عن سوبر  33072برقم  21211211، قيد فى  011110111سمير احمد  بسيونى هجرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

الشيخ زايد 3مول دبى مدينة الخمائل نموذج  21ماركت ، بجهة : محل رقم   

عن  33712برقم  21211227، قيد فى  111110111ابراهيم مزارع ابراهيم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

2شقة  114ق  1مج  16توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ، بجهة : الشيخ زايد حى   

عن مستلزمات  33612برقم  21211211، قيد فى  201110111محمد عمر امين عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

ن الشبابمخاز 771طبية ، بجهة :   

عن مستلزمات  33612برقم  21211211، قيد فى  201110111محمد عمر امين عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 طبية ، بجهة : له رئيسي بالعنوان/ شارع القاضى مول الصالح بندر الفيوم ملك سيد صالح على روبى

عن استثمار  33616برقم  21211211، قيد فى  011110111ه ،  ناجى الحسينى محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  87

الدور الثانى21شقه  32عقارى وتسويق عقارى ، بجهة : الشيخ زايد كمبوند زايد ديونز عماره   

عن توزيع وتصنيع  33602برقم  21211217، قيد فى  111110111ياسمين شوقى على محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

الدور الخامس 0شقة  1710ع  7مج  2ر المستحضرات التجميلية زالمستلزمات الطبية واالدوية البيطرية ، بجهة : ح لدى الغي  

عن  33607برقم  21211217، قيد فى  011110111احمد محمود محسن منصور عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

علوى منطقة الخدمات 2الدور  1تب استثمار عقارى ، بجهة : الشيخ زايد بفرلى هيلز مك  

عن  33071برقم  21211217، قيد فى  1111110111احمد صالح عثمان طلبه محمد حرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  90

محل أ 426توريد وتسويق وتوزيع المواد الغذائيه ، بجهة : مدينة الفردوس عمارات القوات المسلحه عماره   

عن  33710برقم  21211226، قيد فى  201110111لخالق على ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم السيد عبدا -  91

االردنيه 4مبنى  111محور الكفراوى محل 2توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ، بجهة : الحى  

عن سوبر  33611برقم  21211211فى  ، قيد 111110111اشرف عبدالعظيم فتحى كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

أ مدينة الفردوس القوات المسلحه463ماركت ، بجهة :   

عن حدايد وبويات  33626برقم  21211213، قيد فى  111110111شيرين عطيه سعد عبدالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

3الحى- 2مجاوره-سنتر الجهاز -16، بجهة : محل رقم  

عن اعمال  33662برقم  21211217، قيد فى  4111110111دالمجيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصام محمد عب -  94

الدور  0وحده  2المقاوالت المتكامله والتوريدات العموميه )فيم عدا الكمبيوتر ومستلزماته( ، بجهة : ابراج سيتى ستارز برج

 الخامس فوق االرضى

عن  33672برقم  21211223، قيد فى  0111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   خالد وجيه محمود احمد غطاس  -  95

0سنتراالول وحده 1مج 6استيراد وتصدير وتوريدات عموميه )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته( ، بجهة : الحى  

عن مكتب نقل  71733برقم  21211227، قيد فى  111110111داليا عزت ابراهيم هندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

1شقة  77ش بدر الدين ع  16رحالت بالداخل ، بجهة : الشيخ زايد الحى   

عن  33710برقم  21211227، قيد فى  111110111مصطفى السيد عبدالظاهر الدماطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

27عماره  13منطقة الشباب منطقه  11الحىتوريدات عموميه ونقل بضائع فيماعدا توريدات الكمبيوترومستلزماته ، بجهة :   
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عن ادارة  33716برقم  21211227، قيد فى  011110111حسين عبدالصابر ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

ور الد 4مج  16الحى  07مطاعم وكافيهات ومقصف وتوريدات عمومية ماعدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته ، بجهة : الشيخ زايد ع 

1االرضي شقة   

عن  33073برقم  21211210، قيد فى  011110111مصطفى محمد محمد احمد السنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

الدور االرضي 3المحور المركزى حى  7/4محل فسخانى ، بجهة : محل رقم   

عن مركز تدريب  33021برقم  21211216، قيد فى  011110111هبه عاطف بكر سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

، بجهة : مقر  2117لسنه  377دورات لغه وحاسب آلى وتنميه بشريه )فيما عدا االنترنت واالمن والحراسه( موافقه امنيه رقم 

4الحى 2المحور المركزى المجاوره 317عقار 2ادارى شقه اداريه  

عن  33627برقم  21211224، قيد فى  111110111، رأس ماله ،   سلمى عبدالنبى ابراهيم الدسوقى حسن  ، تاجر فرد -  101

2مول بريما فيستا ميدان ماجده المحور الخدمى خدمات الحى  f3 بيع مالبس جاهزه )ماعدا المالبس العسكريه ( ، بجهة : محل  

عن ادوات  33717 برقم 21211231، قيد فى  201110111اشرف محمد السيد امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

12مول الجمهوريه الدور االرضى الحى  2برج  32كهربائيه ، بجهة : محل رقم   

عن مقاوالت  33611برقم  21211211، قيد فى  201110111هانى احمد محمد سيف دهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 12_ح 3_ش 137شيخ زايد_اسكان المستقبل _عقار رقم عامه وتوريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتلر ومستلزماته ( ، بجهة : ال

1_مج  

عن التدريب  33621برقم  21211213، قيد فى  1111110111تامر محمد فرج حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

حيه ه والصوالتاهيل واالستشارات والتطوير والدورات والندوات والمؤتمرات واالداره والتشغيل لالنديه والشركات الرياضي

( ، 2121لسنة  4والجيمات والمنتجعات الصحيه والتجميل وكل الكوادروالموارد البشريه من العاملين فيما سبق )موافقه امنيه رقم 

2شقه- 11عماره -26110بلوك  -17عمارات شركة النصر مجاوره  11بجهة : الحى   

عن توريدات  33627برقم  21211213، قيد فى  101110111محمد السعيد على عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

مبنى ب -دور فوق االرضى - 77عموميه وعدد واالت كهربائيه وامن صناعى )ماعدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته ( ، بجهة : محل

12الحى-مجمع على الدين -  

عن التوريدات  33641برقم  21211217، قيد فى  21110111هاجر عبدالمنعم محمد مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

3شقه-111عماره-م63االسكان القومى  6الغذائيه وتشغيل المطاعم والكافتيريات ، بجهة : الحى  

عن مقاوالت  33606برقم  21211217، قيد فى  111011111حسام محمد محمدى عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

الدور الثالث 32شقة  471عامة ، بجهة : دجلة بالمز ع   

عن مقاوالت  33604برقم  21211217، قيد فى  111110111محمد محمود سليمان محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  108

1موحده رق 671عامه ، بجهة : الحى الخامس عقد ثانى عماره  

عن  33621برقم  21211223، قيد فى  111110111رشا محمود اسماعيل احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  109

الشيخ زايد 7محل 43ع 1مج 13توريدات عموميه ، بجهة : الحى  

عن توريدات  33726برقم  21211231، قيد فى  011110111مصطفى عمر محمد يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

11دور ارضى الحى 1/22مكتب  1عموميه ، بجهة : مول سيتى ستار برج  

عن توريدات  33714برقم  21211227، قيد فى  01110111محمد نصر عزت عبدالجليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

2محل 12عماره( عماره 164) 11عموميه ، بجهة : الحى   

عن بيع سلع غذائيه  33023برقم  21211216، قيد فى  311110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   البرت ماهر كمال عياد  ، -  112

14المحور المركزى مول سيتى ستار محل  7، بجهة : ع  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

عن بقاله ، بجهة :  33672برقم  21211220، قيد فى  111110111كامل محمد احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

مدينة الفردوس مساكن الضباط القوات المسلحه أ117محل بالعماره   

عن توريد  33072برقم  21211214، قيد فى  111110111محمود محمد محمد االشوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

2المحور المركزى الحى 3الدور االول علوى ابراج عزيز ميخائيل برج 3االثاث المنزلى والمكتبى ، بجهة : وحده رقم  

عن مغسلة  33074برقم  21211217، قيد فى  121110111نواره محمد عبدالعاطى عليوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

الدور االرضى 14عماره- 6مجاوره- 6سيارات ، بجهة : الحى  

عن  33711برقم  21211220، قيد فى  111110111محمد محى الدين محمد الشريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

محور الكفراوى 2الحى 7مول اكتوبر التجارى مجاوره- 47مقاوالت عامه ، بجهة : مكتب   

عن سوبر  33713برقم  21211226، قيد فى  111110111انيسه حسنى الششتاوى رقبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

1الدور االرضى محل-1021عماره  2ماركت ، بجهة : الحى الرابع مجاوره   

عن مركز طبى ،  33612برقم  21211211، قيد فى  011110111احمد نبيل محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

المحور المركزى 00/3/1قطعة  2الدور االول عمارة  22بجهة :   

نع تشغيل عن مص 33612برقم  21211212، قيد فى  2111110111احمد عيد فهمى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

متر المنطقه الصناعيه311مخازن الشباب 224معادن ، بجهة :   

عن ورشة  33622برقم  21211213، قيد فى  111110111مها ابراهيم محمد عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

دورثانى 221وحده 3برج 11الحى-مول سيتى ستار-المحور المركزى 74/3خياطه ، بجهة : قطعه   

عن محل  33672برقم  21211220، قيد فى  111110111احمد حسن مصطفى خليل جوهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

، بجهة : محل رقم 2121لسنة  17بالى ستيشن ماعدا االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمة موافقة امنية رقم   C4  مول

 المعز الشيخ زايد

عن توريد  33727برقم  21211231، قيد فى  211110111جادالرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالله محمد عبدالله -  122

رياضى االدوات والمستلزمات الرياضيه واقامه واداره االنشطه والخدمات فى المجال الرياضى واقامه واداره وتشغيل االستثمار ال

الرضىالدور ا 114شقه 71ع 6مج 12والخدمات الرياضيه ، بجهة : الحى  

عن  33613برقم  21211211، قيد فى  011110111خالد محمد حسن محمد ابوالفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

2الحى  4مجاورة  710قطعة  7توزيع وتجارة مستحضرات التجميل والتصدير ، بجهة : شقة   

عن تجارة المواد  33667برقم  21211223يد فى ، ق 311110111ام محمد الصادق بيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

6محل 0مج 12ح 61,07الغذائيه ، بجهة : عقار  

عن تصنيع  33723برقم  21211231، قيد فى  0111110111ايمن حازم عبدالحفيظ فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

م311مخازن الشباب  271مالبس طبيه كمامات وجه وافرول طبى ، بجهة : قطعه  

عن حلوانى ، بجهة  33020برقم  21211216، قيد فى  121110111كمال فتحى سيد صديق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

منطقه أ بيفرلى هيلز الشيخ زايد 2تجارى الدور االرضى عماره  2: محل  

عن مغسلة  33024برقم  16212112، قيد فى  11110111عبدالرحمن طارق عباس على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

14سنتر الفاروق محل رقم 4مج 4سيارات ، بجهة : الحى  

عن تجارة  33716برقم  21211227، قيد فى  111110111عبدالوهاب السيد عطيه درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

11الحى 0مجاوره 2عماره 2المواد الغذائيه والعطاره ، بجهة : محل  



 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

عن مقاوالت  33670برقم  21211223، قيد فى  01110111د ابراهيم شعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصام محم -  129

ارضى 36عامه وتوريدات ، بجهة : الحى الثانى المركزالتجارى الحديث محور الكفراوى محل   

عن كوافير  33631م برق 21211216، قيد فى  011110111محمد صبحى احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

خ كمبوند بفرلى هيلز الشيخ زايد22الدور االرضي ع  0حريمى ، بجهة : محل   

عن سوبر  33632برقم  21211217، قيد فى  011110111نادر محمد محمد عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

0 - 4الحى االول محل رقم  7مج  1274ماركت ، بجهة : عقار   

عن تجارة  33720برقم  21211231، قيد فى  111110111اف سيد عبد الجواد جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عف -  132

اكتوبر6دور ارضى سنتردياموند مول بجوار جامعه  14موبايالت ، بجهة : محل  

عن مخبز  33077م برق 21211216، قيد فى  011110111محمد عبدالله طه على سويدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

0مج  11سنتر روضة اكتوبر الحى  41خبز سياحى ، بجهة : محل   

عن تصنيع لدى  33711برقم  21211227، قيد فى  211110111نزيهه محمد حفنى درباله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

07تار محل سنتر المخ 7الغير للمستحضرات الطبيه والتجميل والمكمالت الغذائيه ، بجهة : الحى  

عن  33072برقم  21211216، قيد فى  011110111وفاء محروس حميده محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

33سنترالميرالند محل 1مج 2توريدات عموميه للمستلزمات الطبيه )ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ( ، بجهة : الحى  

عن تعبئه وتوزيع  33022برقم  21211217، قيد فى  01110111موسى ابراهيم احمد نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

خدمات ثانى 1سنترالحريه رقم 17المواد الغذائيه ، بجهة : الحى الخامس محل رقم  

عن سوبر  33677برقم  21211223، قيد فى  121110111رمضان عدلى على جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

الدور االرضى1272ش الياسمين ع/ 2مج 4ماركت ، بجهة : الحى  

عن استيراد  33673برقم  21211220، قيد فى  0111110111محمد حامد حسن هريدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 43ق  7تب حية ، بجهة : الشيخ زايد مول سولو مكوتصدير المعدات الصناعية والطبية والزراعية وشحن الطرود والتوكيالت المال

 المحور المركزى الجنوبى

عن المقاوالت  33611برقم  21211211، قيد فى  1111110111عالء نبيل احمد عريفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

11الحى  2ب مجاورة 17رة ارضى عما 1العامه ونقل العماله بالداخل وخدمات المصانع والشركات ، بجهة : مكتب رقم   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

أس مصطفى واسالم حمدى وشركائهما   شركة  ،  ادارة المطاعم التى تقدم الماكوالت الجاهزة والسريعة من جميع االنواع  ،ر -  1

، عن ادارة المطاعم التى تقدم الماكوالت الجاهزة والسريعة من جميع  63362برقم  21211224،قيدت فى  411110111مالها   

الشيخ زايد 3مج  3ب الحى  41االنواع ، بجهة : عمارة   

ال محمد احمد وشريكه   شركة  ،  التوريدات العموميه واعمال الصيانه والتشغيل لكافة المنشات وصيانة وتشغيل اعم -  2

،  33076برقم  21211210،قيدت فى  011110111والتعقيم ومكافحة الحشرات  ،رأس مالها    االتصاالت وكذلك اعمال النظافه

ظافه والتعقيم عن التوريدات العموميه واعمال الصيانه والتشغيل لكافة المنشات وصيانة وتشغيل اعمال االتصاالت وكذلك اعمال الن

الشيخ زايد 161مبنى رقم 7ح 3الدور االول علوى مج 1ومكافحة الحشرات ، بجهة : شقه رقم  



 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

اهزة شريف يوسف ابراهيم وشركاه   شركة  ،  انشاء وادارة وتشغيل المطاعم والكافيتريات واعداد وتجهيز الوجبات الج -  3

، عن انشاء  33632برقم  21211216،قيدت فى  121110111والسندوتشات بجميع انواعها وتوريدها للغير  ،رأس مالها   

بجهة : وحدة  المطاعم والكافيتريات واعداد وتجهيز الوجبات الجاهزة والسندوتشات بجميع انواعها وتوريدها للغير ،وادارة وتشغيل 

مركز المدينة التجارى 4حى  1الدور االرضي مج  04  

المركزات و مهاب جزارين وشركاه   شركة  ،  تسويق االدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية -  4

تجات الحيوية الطبية واضافات االعالف البيطرية والبان االطفال والخامات الدوائية والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية والمن

  2121لسنة  373والتعبئة لدى الغير لكل ما سبق ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمة موافقة امنية رقم 

، عن تسويق االدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات  33621برقم  21211213،قيدت فى  6111110111ا   ،رأس ماله

دات الحشرية التجميل والمكمالت الغذائية والمركزات الطبية واضافات االعالف البيطرية والبان االطفال والخامات الدوائية والمبي

التراخيص  لدى الغير لكل ما سبق ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على والمستلزمات الطبية والمنتجات الحيوية والتعبئة

القرية السياحية 271الدور االول عقار  3، بجهة : شقة  2121لسنة  373الالزمة موافقة امنية رقم   

 0111110111ها   (   ،رأس مال 2121لسنة  42مبروك احمد مبروك وشركاه   شركة  ،  دعاية واعالن ) موافقة امنية رقم  -  5

( ، بجهة : الشيخ زايد اركان بالزا  2121لسنة  42، عن دعاية واعالن ) موافقة امنية رقم  33614برقم  21211211،قيدت فى 

341رقم  2111الدور الرابع امام مدخل زايد  4مبنى   

 21211223،قيدت فى  1110111011محمد عصام طلعت وشركاه   شركة  ،  صناعة مواد تعبئة وتغليف  ،رأس مالها    -  6

بالمنطقة الصناعية مخازن الشباب 632، عن صناعة مواد تعبئة وتغليف ، بجهة : مصنع رقم  33672برقم   

ة ماعدا محمد عبدالنبى محمد على صبح وشريكته   شركة  ،  نقل عمال ورحالت وخدمات النقل بالسيارات وتوريدات عمومي -  7

، عن نقل عمال ورحالت وخدمات  33637برقم  21211217،قيدت فى  011110111،رأس مالها     اجهزة الكمبيوتر واالنترنت

سنتر كنوز النيل مبنى أ الطابق الثانى  0مج  4النقل بالسيارات وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر واالنترنت ، بجهة : الحى 

3مكتب   

،قيدت فى  10110111،  بيع وانتاج الخبز والحلويات  ،رأس مالها   محمود عبدالغنى حسن رضوان وشركاه   شركة   -  8

1محل  12, 11، عن بيع وانتاج الخبز والحلويات ، بجهة : مركز خدمات الحى  33071برقم  21211214  

عدا مامحمد على خليل وشركاه   شركة  ،  توريد وتركيب وصيانة محطات الطاقة الشمسية ومستلزماتها وتوريدات عامة  -  9

، عن توريد وتركيب وصيانة محطات  33077برقم  21211211،قيدت فى  1011110111الكمبيوتر ومستلزماته  ،رأس مالها   

213محل  1مج  2الطاقة الشمسية ومستلزماتها وتوريدات عامة ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ، بجهة : سنتر المنير التجارى الحى   

شركة  ،  تجارة وتوزيع قطع غيار جميع انواع السيارات والمعدات  ،رأس مالها      هانى جورج نجيب وشركاه -  10

، عن تجارة وتوزيع قطع غيار جميع انواع السيارات والمعدات ، بجهة :  33630برقم  21211217،قيدت فى  1111110111

دور ثانى 3شقة  2الحى  4مج  1164عقار رقم   

رأس شركة  ،  مقاوالت هندسيه فى الكهرباء وانظمة التحكم االلى وتوريدات عموميه   ،  وائل سامى عبدالمجيد وشريكه  -  11

، عن مقاوالت هندسيه فى الكهرباء وانظمة التحكم االلى وتوريدات  33620برقم  21211224،قيدت فى  1111110111مالها   

4شقه226ع-1مج-12الحى-عموميه ، بجهة : الشيخ زايد   

يس وشركاه   شركة  ،  تاسيس وادارة المنشات التعليمية ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على امير امين عو -  12

، عن  33662برقم  21211223،قيدت فى  611110111،رأس مالها     2121لسنة  1التراخيص الالزمة موافقة امنية رقم 

،  2121لسنة  1على التراخيص الالزمة موافقة امنية رقم  تاسيس وادارة المنشات التعليمية ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول

الدور االرضي 2شقة  121بجهة : مدينة الخمايل ش الكناريا رقم   

 21211231،قيدت فى  1111110111محمد عيد محمود وشركاه   شركة  ،  صالة العاب رياضيه )جيم(  ،رأس مالها    -  13

الدوراالرضى- 6مجاوره 4الحى 1101( ، بجهة : عماره رقم ، عن صالة العاب رياضيه )جيم 33724برقم   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

برقم  21211211،قيدت فى  2111110111محمد مدحت حمدان وشريكه   شركة  ،  التوريدات العمومية  ،رأس مالها    -  14

6م الحى63شباب  11عمارة  6، عن التوريدات العمومية ، بجهة : شقة  33617  

 21110111شركة  ،  بيع اسماك وطيور زينة وحيوانات وزواحف ومستلزماتها  ،رأس مالها    عمر سيد حسن وشريكته   -  15

الدور  0، عن بيع اسماك وطيور زينة وحيوانات وزواحف ومستلزماتها ، بجهة : محل  33076برقم  21211211،قيدت فى 

بفرلى هيلز الشيخ زايد 1( خ 17االرضى ق )  

يكه   شركة  ،  ادارة المشروعات الغذائية وتاسيس المطاعم وللشركة الحق فى اقامة هادى عواد شوقى عجالن وشر -  16

 33602برقم  21211212،قيدت فى  1111110111المشروعات المماثلة والمكملة بمفردها اوباالشتراك مع الغير  ،رأس مالها   

تراك مع لمشروعات المماثلة والمكملة بمفردها اوباالش، عن ادارة المشروعات الغذائية وتاسيس المطاعم وللشركة الحق فى اقامة ا

اكتوبر اول6القطعة الكبيرة  4مجاورة فرعية حدود ترفيهى بجوار غرب سوميد كشك  1الغير ، بجهة : ق   

ة قنيمحمد يس محمد وشريكه   شركة  ،  المقاوالت والتوريدات العمومية واالستشارات الهندسية واعداد الدراسات الجيوت -  17

،قيدت فى  1111110111اسمنت( واعمال االساسات  ،رأس مالها    -تربة  -وفحص واختبارات مواد البناء )الخرسانة 

 ، عن المقاوالت والتوريدات العمومية واالستشارات الهندسية واعداد الدراسات الجيوتقنية وفحص 33660برقم  21211223

الشيخ زايد 0الحى  2مج  230عمارة  7منت( واعمال االساسات ، بجهة : وحدة رقم اس -تربة  -واختبارات مواد البناء )الخرسانة   

،قيدت فى  411110111كريم ممدوح عباس وشريكه   شركة  ،  بيع موبايالت واكسسوار المحمول  ،رأس مالها    -  18

الشيخ زايد 0اورة االولى محل رقم ، عن بيع موبايالت واكسسوار المحمول ، بجهة : الحى االول المج 33603برقم  21211217  

،قيدت  121110111عطيه عطيه مهيب بدروس وشركاه   شركة  ،  بيع ستائر ومفروشات وتصنيع بالتكانات  ،رأس مالها    -  19

سنترالخلود محل  3مجاوره-، عن بيع ستائر ومفروشات وتصنيع بالتكانات ، بجهة : الحى االول  33711برقم  21211220فى 

0رقم  

ير الطاقة محمد امين سعيد فرج وشريكه   شركة  ،  ادارة وتشغيل وصيانة المنشات والتحليالت الرقمية والبيئية وتوف -  20

، عن ادارة وتشغيل وصيانة المنشات والتحليالت  33677برقم  21211223،قيدت فى  011110111والتوريدات  ،رأس مالها   

الدور الثانى 210سنتر االردنية مكتب  2توريدات ، بجهة : الحى الرقمية والبيئية وتوفير الطاقة وال  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل     21211214، وفى تاريخ    10110سعد عبدالصادق عبدالهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 محو القيد لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211210، وفى تاريخ    21064احمد خميس عبدالجواد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

د لترك التجارةمحو القي  



 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

تم محو/شطب السجل    21211216، وفى تاريخ    11001مطيعة جودة عبدالعزيز السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

محو القيد لترك التجارة   

طب السجل  تم محو/ش   21211217، وفى تاريخ    32060احمد صالح عبدالفتاح طلبه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 محو القيد لترك التجارة

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    23723انطونيوس عطية سيدهم عطية  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 السجل  تم محو القيد الغاء فرع

تم محو/شطب السجل     12121121، وفى تاريخ    20111رزق مسعود بخيت مرجان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 تم محو القيد لترك التجارة

تم محو/شطب السجل  محو    21211211، وفى تاريخ    31642محمد حسين احمد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 القيد لترك التجارة

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    11012مصطفى عبدالنظير محمود عبدالاله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 السجل  محو القيد لترك التجارة

  11012ه برقم : تعديل االسم التجارى ليصبح مصطفى عبدالنظير للمقاوالت والتوريدات العمومية  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيد   - 9

تم محو/شطب السجل  محو القيد لترك التجارة   21211212، وفى تاريخ    

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    17217ليد سعيد محمود فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : و   - 10

 محو القيد لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    12172والء محمد عمر الريس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 محو القيد لترك التجارة

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    27400احمد عبدالطيف احمد ابوالسعادات  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 السجل  محو القيد لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تاريخ    11227حبيب عبداللطيف حبيب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

القيد لترك التجارةمحو   

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تاريخ    31130عمرو يحيى سيد عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 محو القيد لترك التجارة

السجل   تم محو/شطب   21211216، وفى تاريخ    31227حنا خرشوف عياد يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 15

 محو القيد لترك التجارة

تم محو/شطب    21211217، وفى تاريخ    22222محمد محمود عبدالغفار السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

 السجل  محو القيد لترك التجارة

تم محو/شطب    21211217اريخ ، وفى ت   31077خالد سعيد عبد الرازق عبدالحفيظ  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

 السجل  محو القيد لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    24042الفكر للمقاوالت العمومية  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 محو القيد لترك التجارة

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    64112هبة محمد على محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

 محو القيد لترك التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تاريخ    24277مختار كامل السيد عيسى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

 محو القيد وترك التجارة

تم محو/شطب السجل    21211224، وفى تاريخ    20200يده برقم : ريه حسين محمد محمد غنيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق ق   - 21

محو القيد لترك التجارة   

تم محو/شطب السجل    21211224، وفى تاريخ    31710غادة رزق عبدالحكيم عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

محو القيد لترك التجارة   

تم محو/شطب السجل     21211220، وفى تاريخ    31213السعيد احمد احمد جويلى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 محو القيد لترك التجارة

تم    21211220، وفى تاريخ    10277ابو الحسن عبدالسالم عبدالرؤوف احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 24

ل  محو القيد لترك التجارةمحو/شطب السج  

تم محو/شطب السجل     21211226، وفى تاريخ    27727اسماعيل احمد محمد الحمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 25

 محو القيد لترك التجارة

و/شطب السجل  محو تم مح   21211226، وفى تاريخ    7747عادل على عفيفى حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 26

 القيد لترك التجارة

تم محو/شطب السجل    21211227، وفى تاريخ    24374عمرو احمد عبدالحميد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 27

محو القيد لترك التجارة   

تم محو/شطب السجل  محو    31212112، وفى تاريخ    2231ناهد ذكر عباس حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 28

 الفيد لترك التجارة

تم محو/شطب السجل    21211231، وفى تاريخ    7717عبدالرحمن احمد عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 29

محو القيد لترك التجارة   

تم محو/شطب    21211231وفى تاريخ  ،   20324عبد العال رفعت حسان صديق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 30

 السجل  محو القيد لترك التجارة

تم    21211231، وفى تاريخ    27773عبدالفتاح عبدالهادى عبدالفتاح محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 31

 محو/شطب السجل  محو القيد لترك التجارة

تم محو/شطب    21211231، وفى تاريخ    21312سبق قيده برقم :  اشرف رمسيس طانيوس ايوب  ،  تاجر فرد  ،    - 32

 السجل  محو القيد لترك التجارة

تم    21211231، وفى تاريخ    14137عبدالرؤوف عبدالسالم عبدالرؤوف احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 33

 محو/شطب السجل  محو القيد لترك التجارة

ــــــــــــــــــــــ      

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   21211214وفي تاريخ ،   24722احمد رجب محمود فرغلى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  0111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 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 ،   27377ق قيده برقم محمود موسى قطب موسى  تاجر فرد ،، سب -  2

جنيه  0111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211214وفي تاريخ ،   32076خديجه شكرى عبدالنبى عبدالحميد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  011110111ديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تع   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   21211214وفي تاريخ ،   14113احمد سيد احمد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  0111110111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،     

تم تعديل رأس المال ,   21211210وفي تاريخ ،   24402د ،، سبق قيده برقم صدام لخدمات المحمول والكمبيوتر  تاجر فر -  5

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

تم تعديل رأس المال ,   21211216وفي تاريخ ،   24401محمد عاطف رأفت الزهزاهى حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211216وفي تاريخ ،   16731رجب احمد جمعة سيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  7

جنيه  2011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211216وفي تاريخ ،   12212تاجر فرد ،، سبق قيده برقم حسنى عبدالرحمن ابراهيم المليجى   -  8

جنيه  0111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211217وفي تاريخ ،   24074محمد حسن احمد ابوعوض  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  11111110111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   التأشير:   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211217وفي تاريخ ،   21231احمد حسن سالمان حسن  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  10

جنيه  011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   7776ر فرد ،، سبق قيده برقم رامى محمد شوقى عبدالحليم  تاج -  11

جنيه  11111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   21666احمد ابراهيم عبد الرحمن شحاته  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  0111110111لتأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف ا   

تم تعديل   21211211وفي تاريخ ،   0173فاست جينرال سرفيس ) محمود السيد على محمد (  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  0111110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   21032ربيع رجب سيد عبدالصمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  14

جنيه  0111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تعديل رأس المال , وصف  تم  21211211وفي تاريخ ،   26076احمد عبدالله مرسى جاد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  15

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   27260احمد حسين زناتى هريدى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  16

جنيه  0111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   24222هانى عبدالغفار محمد الخطيب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  17

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

تعديل رأس المال , وصف  تم  21211212وفي تاريخ ،   31222ماجد شوقى صغير حنا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  18

جنيه  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 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   21211213وفي تاريخ ،   22472على احمد حسن شحاته  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  19

جنيه  11111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس   21211213وفي تاريخ ،   24247مصطفى سمير عبدالرحمن عبدالعزيز  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  20

جنيه  0111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211216وفي تاريخ ،   7022محمد زكريا حافظ حرك  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  21

جنيه  1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   7077عمرو محمد جاد الكريم عبادي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  22

يهجن  0111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211217وفي تاريخ ،   32711مجدى جالل محمد عفيفى علما  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  23

جنيه  0111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211223، وفي تاريخ   33613احمد محمد وفا السيد الحريرى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  24

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211223وفي تاريخ ،   33622مها ابراهيم محمد عبدالغنى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  25

جنيه  1111011101التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال   21211223وفي تاريخ ،   27214شريف عبدالرحمن رمضان محمدين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  26

جنيه  011110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211220وفي تاريخ ،   11361محمد جمال الدين محمد دسوقى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  27

جنيه  31111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211227وفي تاريخ ،   33124محمود عبدالله حسين مسلم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  28

جنيه  011110111أس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   27622ياسمين امين عبدالحميد امين  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  29

جنيه  01111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   1732احمد شريف محمد سلوم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  30

جنيه  311110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   20074محمد سيد موسى داود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  31

جنيه  1111110111اله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م   

تم تعديل رأس المال ,   21211231وفي تاريخ ،   11421محمد حسام سيد محمود على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  32

جنيه  0111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211231وفي تاريخ ،   7772حسين منصور حسين ابوطالب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  33

جنيه  0111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   21211231وفي تاريخ ،   7772حسين منصور حسين ابوطالب  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  34

جنيه  0111110111ماله ، وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211231وفي تاريخ ،   24006احمد سلطان احمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  35

جنيه  0111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

ــــــــــــــــــــــ      

 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211214وفي تاريخ  14113احمد سيد احمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

6272اصبح العنوان الحى الخامس المجاوره الخامسه عقار   

تم تعديل العنوان , وصف  42121121وفي تاريخ  17724حسن عبدالله حسن الشطورى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

الشيخ زايد 71رقم 2الدور-سنتر المهندسين -مجاوره االولى -الـتأشير:   ، اصبح العنوان الحى االول  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211214وفي تاريخ  33067احمد امين محمد شمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

/ب المحور المركزى خلف التوحيد والنور7/1لقطعه مول رويال تاورز ا 27،     

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  31112توحيد رشاد محمد عبدالقادر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

س7رقم 7ح 2الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ سنتر التعمير  

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  33071هانى نصر محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

ثانى اكتوبر -ب ع  3الحى  717الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  33071هانى نصر محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

ش الكابالت 40شير:   ، له رئيسي بالعنوان/ الـتأ  

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  33072محمود محمد محمد االشوح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

2المحور المركزى الحى 3الدور االول علوى ابراج عزيز ميخائيل برج 3الـتأشير:   ، وحده رقم   

تم تعديل العنوان ,  21211210وفي تاريخ  33073احمد السنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     مصطفى محمد محمد -  8

الدور االرضي 3المحور المركزى حى  7/4وصف الـتأشير:   ، محل رقم   

العنوان , تم تعديل  21211210وفي تاريخ  33074محمد السعيد محمود سليمان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

11-12سنتر النخيل مستوى د مركز خدمات ح 01وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  33070مى اسماعيل امين احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

الدور االرضي سيتى سكيب 4المحور المركزى الحى  33الـتأشير:   ، ق   

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  33026صالح اسماعيل بدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هانى شحاته  -  11

االرضى 34ق 1مج 4وصف الـتأشير:   ، الحى  

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  33077محمد عبدالله طه على سويدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

0مج  11سنتر روضة اكتوبر الحى  41، محل الـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  33023البرت ماهر كمال عياد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

14المحور المركزى مول سيتى ستار محل  7الـتأشير:   ، ع   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  33024    عبدالرحمن طارق عباس على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  14

14سنتر الفاروق محل رقم 4مج 4الـتأشير:   ، الحى   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  33072وفاء محروس حميده محروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

33سنترالميرالند محل 1مج 2الـتأشير:   ، الحى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  31161عزه احمد فؤاد عبدالحميد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

3رقم 7الـتأشير:   ، اصبح العنوان/مركز المختار ح   

وان , وصف تم تعديل العن 21211216وفي تاريخ  33022زوزو محمود احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

أ  الدور االرضى 10عماره 6مج 11الـتأشير:   ، الحى  

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  33021ايمان اشرف محمود محمد عطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

7سنتر المختار الحى 46الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  33020ه برقم    كمال فتحى سيد صديق ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  19

منطقه أ بيفرلى هيلز الشيخ زايد 2تجارى الدور االرضى عماره  2الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  33021هبه عاطف بكر سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

4الحى 2المحور المركزى المجاوره 317عقار 2ر ادارى شقه اداريهالـتأشير:   ، مق   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211217وفي تاريخ  26774ايمان على خلف على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

0محل رقم  31عمارة  113مشروع  6، الحى     

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211217وفي تاريخ  26774يده برقم    ايمان على خلف على ، تاجر فرد ،  سبق ق -  22

ابناء الجيزة - 4شقة  - 77، له رئيسي بالعنوان/ عمارة      

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211217وفي تاريخ  33027عالء ماهر على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

77ع- 2محل- 3مجاوره ، الحى السادس      

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  21111احمد عادل مصطفى عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

جنيه 20111فدان بنشاط صيدلية براسمال 211 - 7منطقة أ محل  3الـتأشير:   ، اضافة رئيسي اخر بالعنوان/ سوق  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211217وفي تاريخ  21111دل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صيدلية د/ احمد عا -  25

فدان 211 7منطقة أ محل  3، سوق     

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211217وفي تاريخ  21111صيدلية د/ احمد عادل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

17ش  3مج  2عمارة 0الحى 627عقار  7عنوان/ محل رقم ، له رئيسي بال    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211217وفي تاريخ  26774ايمان على خلف على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

جنيه 1111بنشاط/ مخبوزات وراس ماله  0محل رقم  31عمارة  113مشروع  6، افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/ الحى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  33022موسى ابراهيم احمد نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

خدمات ثانى 1سنترالحريه رقم 17الـتأشير:   ، الحى الخامس محل رقم   

تم تعديل العنوان ,  21211217ريخ وفي تا 33072هشام حازم محمد حسين البديوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

1محل 72ع  164مشروع  11وصف الـتأشير:   ، الحى   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  33071احمد صالح عثمان طلبه محمد حرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

أ محل 426وصف الـتأشير:   ، مدينة الفردوس عمارات القوات المسلحه عماره    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  33074نواره محمد عبدالعاطى عليوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

الدور االرضى 14عماره- 6مجاوره- 6الـتأشير:   ، الحى  
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 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  22120احمد رمضان محمد احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

المنطقة الصناعية االولى 110وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ ق    

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  22120احمد رمضان محمد احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

مع الغاؤه 2الحي  2الدور الثالث سنتر الميرالند مج  27وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان/  ق   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  32470برقم    احمد ابوالسعود ابوزيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  34

1مكتب 6شقه 101الـتأشير:   ، اصبح العنوان/الحى السادس االسكان القومى ابو الوفا عماره    

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  22120احمد رمضان محمد احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

مع الغاؤه 2الحي  2الدور الثالث سنتر الميرالند مج  27ـتأشير:   ، اصبح العنوان/  ق وصف ال  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  33027محمد عيد شعبان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

136محل 7الـتأشير:   ، الحى  A -سنتر التعمير 

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  33073حمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هشام على مكرم الله ا -  37

11باالرضى الحى 3محل-71/ع164الـتأشير:   ، مشروع   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  23723انطونيوس عطية سيدهم عطية ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

سجل تجارى غرفة القاهرة 2121/7/22بتاريخ  7717م الغاء الفرع بموجب تاشيرة رقم الـتأشير:   ، ت   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  33611هانى احمد محمد سيف دهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

1_مج 12_ح 3_ش 137الـتأشير:   ، الشيخ زايد_اسكان المستقبل _عقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  33072سمير احمد  بسيونى هجرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

الشيخ زايد 3مول دبى مدينة الخمائل نموذج  21الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  11212112وفي تاريخ  11210بطة عبدالسالم على نجيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح/ الباويطى

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  33077محمد بشير عبداللطيف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

6سنتر االردنيه الحى  63عقار  136الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  33612عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد عمر امين -  43

مخازن الشباب 771الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  33612محمد عمر امين عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

لعنوان/ شارع القاضى مول الصالح بندر الفيوم ملك سيد صالح على روبىالـتأشير:   ، له رئيسي با  

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  27714عيد سيد موسى عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

متر 311مخازن الشباب  266الـتأشير:   ، اصبح العنوان مصنع قطعة    

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  33613حمد ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    خالد محمد حسن م -  46

2الحى  4مجاورة  710قطعة  7وصف الـتأشير:   ، شقة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  33610صالح محمود سليمان السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

1مكتب  22عمارة  1مجاورة  12:   ، الحى الـتأشير   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  33611اشرف عبدالعظيم فتحى كامل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

أ مدينة الفردوس القوات المسلحه463الـتأشير:   ،    
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تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  33616   ناجى الحسينى محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  49

الدور الثانى21شقه  32الـتأشير:   ، الشيخ زايد كمبوند زايد ديونز عماره    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  33612احمد نبيل محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

المحور المركزى 00/3/1قطعة  2ل عمارة الدور االو 22الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211211وفي تاريخ  33611عالء نبيل احمد عريفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

11الحى  2ب مجاورة 17ارضى عمارة  1، مكتب رقم      

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  16326    شعبان احمد محمد خالف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  52

يصبح الـتأشير:   ، اصبح النشاط / تصنيع اثاث منزلى ومكتبى معدنى وخشبى وباب وشباك ومقاوالت وزيادة راس المال ل

ثالثة مائة الف جنيه الغير 311111  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  22721بسام محفوظ ابورحاب اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

6الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ السوق التجارى الحى السادس محل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  33613احمد محمد وفا السيد الحريرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

1برج  - 11تى ستار محل الـتأشير:   ، المحور المركزى مول سي  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   21211212وفي تاريخ  33612احمد عيد فهمى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

متر المنطقه الصناعيه311مخازن الشباب 224،     

تم تعديل العنوان , وصف  21211212ريخ وفي تا 33614محمود محمد عويس عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

6الحى 7السويقه مجاوره  31الـتأشير:   ، محل رقم    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  22211محمد عبدالعزيز احمد الفرارجى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  57

السابعوصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان مجمع ماجدة للفنون الحصري الحى   

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  33617شريف احمد عزالدين عبدالفتاح مصطفى غنيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

الشيخ زايد مجاوره االولى الحى االول 74العنوان , وصف الـتأشير:   ، سنتر المهندسين محل   

تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  33611رد ،  سبق قيده برقم    عبدالعال سامى  عبدالعال السيد عبدالعال ، تاجر ف -  59

الشيخ زايد 17مركز خدمات بيفرلى هيلز الحى   1مول 1, وصف الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  27260احمد حسين زناتى هريدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

47ير:   ، مركز المدينه التجارى الحى الرابع الدور االول مكتب الـتأش   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  33612عيشه جبالى عبدالغنى ابو سيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

باالرضى 0محل رقم 06مجاوره االولى عماره رقم 12الـتأشير:   ، الحى  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211212وفي تاريخ  33616عمرو طه كامل رجب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

7مجاوره 1محل  71عمارات امانكو عماره 7مجاوره 6، الحى      

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  24222هانى عبدالغفار محمد الخطيب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

ش ناصر الثورة الهرم 11الـتأشير:   ، اصبح العنوان/   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  33612محمد عمر امين عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

مخازن الشباب 771اكتوبر رقم6الشباب  الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ مصنع لتصنيع المستلزمات الطبيه بالعنوان مخازن  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  27260احمد حسين زناتى هريدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  65

المجاوره االولى 4شقه-المحور المركزى  60عقار-الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان / الحى الثالث   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  33610بيحه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نهىمحمد متولى ص -  66

27متر ق311الـتأشير:   ، مخازن الشباب   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  33617جمال رجب محمود سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

172مخازن الشباب ق الـتأشير:   ، المنطقه الصناعيه  

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  33624المعتزبالله كمال مصطفى جادالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

713ق  3وصف الـتأشير:   ، الحى االول ع   

تم تعديل العنوان , وصف  32121121وفي تاريخ  33622مها ابراهيم محمد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

دورثانى 221وحده 3برج 11الحى-مول سيتى ستار-المحور المركزى 74/3الـتأشير:   ، قطعه    

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  33620جومانا حسن ابراهيم خميس محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

12الحى-41شقه-ب 31عماره-وصف الـتأشير:   ، روضة زايد    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  13642جورج سعيد جيد مغاريوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

الهرم -ش السيسي العمومى الطالبية 1الـتأشير:   ، محو الفرع بالعنوان/   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213في تاريخ و 13642جورج سعيد جيد مغاريوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

ش عبدالمنعم ابوالخير العمرانية الطالبية60الـتأشير:   ، محو الفرع الكائن بالعنوان/   

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  13642جورج سعيد جيد مغاريوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  73

ش الرحاب ش جسر الكنيسة العمرانية1العنوان/ الـتأشير:   ، محو الفرع ب  

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  22472على احمد حسن شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

الشيخ زايد- 3ب مكتب27عماره-0الـتأشير:   ، مجاوره  

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  22247على احمد حسن شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  75

الشيخ زايد -بيفرلى هيلز  -خ  21قطعة  - 1منطقة خدمات  - 17الـتأشير:   ، الحى   - 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  33627محمد السعيد على عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

12الحى-مجمع على الدين -مبنى ب -ق االرضى دور فو- 77الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211213وفي تاريخ  33623على حسن على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  77

الدور االرضى-أ 0عماره-3مجاوره -، الحى العاشر      

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  33622برقم     شريف عمار عبدالتواب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  78

الدور الثانى سنتر الشباب االردنيه 241محل رقم - 6الـتأشير:   ،   الحى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  22472على احمد حسن شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

الشيخ زايد بنشاط/ استثمار وتسويق  3مكتب-ب27عماره-0رئيسى اخر بالعنوان / الحى االول المجاورهالـتأشير:   ، اضافة فرع 

وسمه تجاريه-عقارى   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211213وفي تاريخ  33621تامر محمد فرج حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

2شقه- 11عماره -26110بلوك  -17وره عمارات شركة النصر مجا 11، الحى      

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  33626شيرين عطيه سعد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  81

3الحى- 2مجاوره-سنتر الجهاز -16الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  13363محمد صبحى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

خ كمبوند بفرلى هيلز الشيخ زايد22الدور االرضي ع  0الـتأشير:   ، محل   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  14476سماح عثمان مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

17شارع  631قد ثانى رقم ع 0الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ الحى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  33631احمد عبدالحكيم عبدالله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

2الدور االول سنتر الفيروز رقم  232الـتأشير:   ، نكتب   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  33634  المتولى عبدالله المتولى السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  85

المحور المركزى 117الـتأشير:   ، الحى السابع سنتر دايموند مول محل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  33627اسالم عمادالدين فاروق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  86

2المحور المركزى الدور االرضى على الجانب االيمن محل رقم-االمريكيه 02قارع-الـتأشير:   ، الحى السابع    

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  33633حسن ياسين عليان محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  87

  الدور االول A18 الـتأشير:   ، مركز المدينة التجارى وحدة

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  33641سعيد عبدالقوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     صالح عبدالعاطى -  88

213شقه-11الحى-3مج-ب72وصف الـتأشير:   ، الشيخ زايد عقار رقم  

يل العنوان تم تعد 21211217وفي تاريخ  33611عبدالعال سامى  عبدالعال السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  89

الشيخ زايد 17مركز خدمات بيفرلى هيلز الحى 11مول 1, وصف الـتأشير:   ، استدراك العنوان ليصبح/ محل رقم  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  33641هاجر عبدالمنعم محمد مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  90

3شقه-111عماره-م63االسكان القومى  6الـتأشير:   ، الحى  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  27421رجب محمد ابراهيم احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  91

11مج  6ح  32د مكتب  10الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح/ عمارة    

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  33637خالد محمد شرف الدين السنهورى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  92

12سنتر الحرم محل  11وصف الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى   

العنوان , وصف تم تعديل  21211217وفي تاريخ  17224احمد صالح على محفوظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  93

 الـتأشير:   ، تم محو والغاء الفرع

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  23726ابراهيم عباس محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  94

مع الغاؤه 2عمارات سوليمار خدمات الحى  7عمارة  2الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع لصبح/ مكتب رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  23726ابراهيم عباس محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  95

المحور المركزى 1الحى االول مجاوره 22عقار 7الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ مكتب   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  36363عبدالمحسن السبعاوى محمد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  96

4الحى- 3مجاوره- 1مكتب رقم 032وصف الـتأشير:   ، قطعه رقم    

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  33643نوران محمد عبدالحليم محمد زايد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  97

كمبوند جنة زايد-1شقه-32عماره-وصف الـتأشير:   ، الشيخ زايد    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  17224احمد صالح على محفوظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  98

اكتوبر  6الدور االرضي مدينة  16سنتر المجد وحدة  12( الفرع الكائن بالعنوان/ الحى 1الـتأشير:   ، الغاء ومحو الفروع االتية 

الدور االول فوق االرضي 44سنتر المجد وحدة  12الكائن بالعنوان/ الحى  ( محو الفرع2**  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  23726ابراهيم عباس محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  99

لغاء الفرعسوليمار خدمات الحى الثامن /تم ا 7عماره  2الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ مكتب رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  33632نادر محمد محمد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  100

0 - 4الحى االول محل رقم  7مج  1274الـتأشير:   ، عقار    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217 وفي تاريخ 33642االء مصطفى محمود عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  101

1مكتب-0مج-3الحى-14شارع-770الـتأشير:   ، عقار  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  17224احمد صالح على محفوظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  102

 الـتأشير:   ، تم محو والغاء الفرع

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  33601تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد عبدالله السيد عبدالوهاب ،  -  103

د 1الـتأشير:   ، س   b4 هرم سيتى  

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  33647احمد عبدالسالم متولى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  104

مول نجمة زايد مدينة الشيخ زايد 7الحى 22-21وصف الـتأشير:   ، محل تجارى رقم  

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  4710عزت عبد الرحيم احمد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  105

73وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ الحى السادس اسكان شباب مبارك سنتر االردنيه محل    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  31276عبدالله سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالله محمد  -  106

حى البشاير-سنتر الزمرده 7الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  33646احمد محمد احمد محمد العريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  107

7سنتر دياموند مول الدور االول الحى 121لـتأشير:   ، محلوصف ا   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  33644محمد سيد يوسف عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  108

17مع شارع 11تقاطع  شارع -161ع-0ح-2الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  27761تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد احمد محمد عبدالرازق ،  -  109

3الحى-2مج-1727عقار-0الـتأشير:   ، استدراك بيانات العنوان ليصبح/ محل رقم  

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  22704مصطفى محمود مصطفى عشماوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  110

شقة بالدور االرضي 37عمارة  1مج  4وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ ح  

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  22704مصطفى محمود مصطفى عشماوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  111

الحصري المحور المركزى الدور الخامس ميدان 14برعى بالزا مكتب  1وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ برج   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  33647يارا احمد محمود احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  112

21شقه-أ02ع -0مج -1الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى  

تم تعديل العنوان , وصف  21211212خ وفي تاري 33601محمد احمد احمد عماره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  113

صندوق افراد243ع-7الـتأشير:   ، مدينة الفردوس محل رقم    

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  22704مصطفى محمود مصطفى عشماوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  114

ن الحصري المحور المركزىالدور الخامس ميدا 14برعى بالزا مكتب  1وصف الـتأشير:   ، برج   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  33640بحيرى عبدالسالم بحيرى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  115

11اسكان مبارك للشباب الحى-14منطقه-27عماره-2وصف الـتأشير:   ، شقه  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  33661م    حمزه عباس حمزه محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  116

11الحى  3مج  2ب شقة  46الـتأشير:   ، عمارة   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  33663عمرو محمد عبدالنبى محمد متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  117

/أ24/2ق 71ل المستقبل وحده رقم متفرع من المحور المركزى مو 7وصف الـتأشير:   ، ح  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  33606حسام محمد محمدى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  118

الدور الثالث 32شقة  471الـتأشير:   ، دجلة بالمز ع   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  23271االلفى للحبوب والعطارة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  119

11الـتأشير:   ، الحى السابع سنتر المختار محل  

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  33600مروه عصام الدين محمد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  120

ث22ق  6مج  2الحى  3و  2خلف محور الكفراوى اول اكتوبر محلين  6/22وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  33607  النمر لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  121

02عمارة  11الـتأشير:   ، االسكان الحر جنوب االحياء شقة   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  33602ياسمين شوقى على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  122

لخامسالدور ا 0شقة  1710ع  7مج  2الـتأشير:   ، ح   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  33661عمرو محمد عبدالشافى سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  123

الفردوس القوات المسلحة 331عقار  1وصف الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان , وصف  17212112وفي تاريخ  33604محمد محمود سليمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  124

1وحده رقم 671الـتأشير:   ، الحى الخامس عقد ثانى عماره   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  31224احمد سعيد عبدالرازق عبدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  125

2مج  3سنتر الجهاز الحى  10وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح/ محل    

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  33662عصام محمد عبدالمجيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  126

الدور الخامس فوق االرضى 0وحده  2وصف الـتأشير:   ، ابراج سيتى ستارز برج   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  77223بيشوى مكاريوس عريان عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  127

ليلة القدر-مكرر مبنى ب مجمع على الدين 77وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ محل  

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  33607احمد محمود محسن منصور عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  128

علوى منطقة الخدمات 2الدور  1يد بفرلى هيلز مكتب وصف الـتأشير:   ، الشيخ زا  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  10617عماد حمدى ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  129

لورق المقوى وذلك االـتأشير:   ، تعديل النشاط للرئيسي االخر ليصبح/ تعبئة وتغليف وقص وتجهيز مستلزمات المائدة واكواب من 

ش محمد الجهنى الثالثينى العمرانية6بالرئيسي االخر بالعنوان   

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  10617عماد حمدى ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  130

زمات المائدة واكواب من ئة والتغليف وقص وتجهيز مستلالـتأشير:   ، تعديل السمة للرئيسي االخر لتصبح/ الدولية لمستلزمات التعب

 الورق المقوى

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  33677رمضان عدلى على جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  131

الدور االرضى1272ش الياسمين ع/ 2مج 4الـتأشير:   ، الحى   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  21640له ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حنا صفوت عدلى ناشد حسب ال -  132

م المنطقة الصناعية311مخازن الشباب  436وصف الـتأشير:   ،  ق  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  33613احمد محمد وفا السيد الحريرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  133

سيتى ستار 1برج  22شير:   ، اضافة فرع بالعنوان/ محل وصف الـتأ  

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  33673حسام احمد محمد المنشلينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  134

راكتوب 6 - 12013مول بارك بجوار غرب سوميد المحصورة بين المجاورة  A5-6 الـتأشير:   ، محل بالقطعة  

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  33667ام محمد الصادق بيومى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  135

6محل 0مج 12ح 61,07الـتأشير:   ، عقار   

صف تم تعديل العنوان , و 21211223وفي تاريخ  33671حسام صالح الدين عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  136

1مركزالمدينه التجارى وحده رقم 4الـتأشير:   ، الحى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  21213احمد عبدالمرضى محمد عطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  137

27وحدة  0,6الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ مول اجياد انفنيتى الحى   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  33664ن عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايمان عبدالله عبدالرحم -  138

مول اجياد كاسيل المحور المركزى 207وصف الـتأشير:   ، مكتب    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  33670عصام محمد ابراهيم شعالن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  139

ارضى 36ـتأشير:   ، الحى الثانى المركزالتجارى الحديث محور الكفراوى محل ال   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  33676نور محمد عواد فرحات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  140

4دور ارضى شقه 313الـتأشير:   ، مشروع دهشور عماره  

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  33613حريرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد محمد وفا السيد ال -  141

سيتى ستار 1برج  22وصف الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  33621رشا محمود اسماعيل احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  142

الشيخ زايد 7محل 43ع 1مج 13ىوصف الـتأشير:   ، الح  

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  33672خالد وجيه محمود احمد غطاس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  143

0سنتراالول وحده 1مج 6وصف الـتأشير:   ، الحى  

تم تعديل العنوان , وصف  12232121وفي تاريخ  22107حسام حسن على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  144

ابراج برعى بالزا المحور المركزى 2الدور االول برج  11الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ وحدة   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  33666عيد خميس سليمان عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  145

فوق االرضى 3الدور 3ن سيتىمول مكتبمشروع على الدي 7الـتأشير:   ، الحى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  33671محمد عبدالاله محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  146

الشيخ زايد- 11الحى 2مج 20عماره 17الـتأشير:   ، شقه   

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  33674    احمد عبدالمنعم محمود حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  147

3الـتأشير:   ، الحى المتميز سنترطيبه الدور االول محل   

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  21640حنا صفوت عدلى ناشد حسب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  148

م المنطقة الصناعية بنشاط تشكيل معادن وسمة تجارية/ 311مخازن الشباب  364وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان/ ق

 الصناعات المتكاملة

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  33622سلمى احمد مصطفى محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  149

1محل  120مجاوره اولى عماره 2وصف الـتأشير:   ، الحى  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  33671عادل سعيد محمد فضالى حميده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  150

الفردوس 2أ االسكان القومى قوات مسلحه محل221وصف الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  33621نبيل نادى رجب خيرالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  151

3ص  7محل  2الـتأشير:   ، مجمع االمل مبنى    

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  33623تامر محمد رضا عدلى منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  152

وحده دور ارضى 1772مج السابعه ق 2وصف الـتأشير:   ، ح   

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  33627الدسوقى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سلمى عبدالنبى ابراهيم  -  153

2مول بريما فيستا ميدان ماجده المحور الخدمى خدمات الحى  f3 وصف الـتأشير:   ، محل  

ل العنوان , وصف تم تعدي 21211224وفي تاريخ  33622كامل محمد كامل خلف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  154

الشيخ زايد-13الحى- 1مجاوره  2سنتر الشباب  17الـتأشير:   ، محل    

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  33627احمد مجدى احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  155

2مج 3الحى 1727ع 2الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان  21211224وفي تاريخ  33624حماده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود محمود عبدالعزيز محمد  -  156

سنتر ديموند مول الدور االرضى 10, وصف الـتأشير:   ، عقار    

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  31272محمود اسامه احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  157

اكتوبر اول6قسم  627عقار  6شقة  3الحى الثالث مج  13، اصبح العنوان/ شارع  الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  26734سوزان رمضان محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  158

11الحى  2د سنتر النخيل 117الـتأشير:   ، اصبح العنوان/   

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  33711محمد الشريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     محمد محى الدين -  159

محور الكفراوى 2الحى 7مول اكتوبر التجارى مجاوره- 47وصف الـتأشير:   ، مكتب    

تعديل العنوان , تم  21211220وفي تاريخ  33670محمد السعيد محمد احمد حنيش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  160

20عقار  6سنتر فيونس الحى  3وصف الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  22016مؤمن عبده عبدالله صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  161

حي االشجار 07عقار  2الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ محل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  22016لله صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مؤمن عبده عبدا -  162

حي االشجار 07عقار  2الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  20706سعيد حسن السعيد دراز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  163

)خمسون الف  01111ابو دراز بنشاط حظيرة مواشي براس مال  -فوه  -ئيسي اخر بالعنوان/ كفر الشيخ الـتأشير:   ، افتتاح ر

 جنيه(

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  33677وائل طه محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  164

لمسلحة مدينة الفردوسأ مساكن ضباط القوات ا 407عمارة  1الـتأشير:   ، شقة   

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  33676محمد جمال احمد محمد حجاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  165

الدور االرضي 12سنتر النخيل محل  11وصف الـتأشير:   ، الحى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211220ريخ وفي تا 33672كامل محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  166

أ مدينة الفردوس مساكن الضباط القوات المسلحه117الـتأشير:   ، محل بالعماره    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  33671ايمن مصطفى جمعه عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  167

لقوات المسلحةمدينة ا 336وصف الـتأشير:   ، محل أ ع   

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  32276صيدلية د/ ايمان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  168

بالطابق االرضي داخل هايبر وان الشيخ زايد 2و  1الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  36773احمد نصر عبدالوهاب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  169

ليلة القدر 43الـتأشير:   ، مجمع على الدين مبنى ب محل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  32276صيدليه د/ ايمان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  170

الطابق االرضي داخل هايبر وان الشيخ زايد 2 و 1الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان/ محل رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  33674رمضان سليم رجاء محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  171

الدور االرضي 2مج  0الحى  374ق  3الـتأشير:   ، رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211220وفي تاريخ  33673    محمد حامد حسن هريدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  172

المحور المركزى الجنوبى 43ق  7الـتأشير:   ، الشيخ زايد مول سولو مكتب    

تم تعديل العنوان ,  21211220وفي تاريخ  33672احمد حسن مصطفى خليل جوهر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  173

 مول المعز الشيخ زايد C4 وصف الـتأشير:   ، محل رقم

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  33713انيسه حسنى الششتاوى رقبان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  174

1الدور االرضى محل-1021عماره  2الـتأشير:   ، الحى الرابع مجاوره    

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  33712قم    حمدى احمد حبوب عبدالرضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  175

11ش الخمسين عقار  0وصف الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى االول المجاورة    

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  33710اسالم السيد عبدالخالق على ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  176

االردنيه 4مبنى  111محور الكفراوى محل 2لحىوصف الـتأشير:   ، ا  

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  10426عمرو االمير رجب محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  177

11الحى  0مج 66محل تجارى عمارة  16وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ محل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  33714صيدلية الدكتور/ محمد هشام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  178

6اوبرا سيتى مول التجارى الحى  0الـتأشير:   ،    

عنوان , وصف تم تعديل ال 21211227وفي تاريخ  33717داليا عزت ابراهيم هندى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  179

1شقة  77ش بدر الدين ع  16الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  33124محمود عبدالله حسين مسلم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  180

3الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ ابنى بيتك المنطقة السادسة ب قطعة    

تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  33716اب السيد عطيه درويش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالوه -  181

11الحى 0مجاوره 2عماره 2وصف الـتأشير:   ، محل   

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  33711نادى محمد كامل خلف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  182

3ميرامارمحل4، الشيخ زايد بفرلى هيلز مجمع   الـتأشير:    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  33713عمر على عبدالحميد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  183

11الحى 4دورارضى مج 1محل 112الـتأشير:   ، عماره  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  33716قيده برقم    حسين عبدالصابر ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبق  -  184

1الدور االرضي شقة  4مج  16الحى  07وصف الـتأشير:   ، الشيخ زايد ع   

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  33712اسماعيل السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  185

ارضى 137محل 1جمله عنبرسوق ال 137الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  7006محمد عبده قناوى جادو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  186

22محل  7مجمع االمل مبنى  3الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ المنطقة الصناعية   

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  7006م    محمد عبده قناوى جادو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  187

بنشاط/ استيراد وتصدير 2شقة  27ع  4مج  12الـتأشير:   ، حذف نشاط الرئيسي االخر بالعنوان/ ح   

تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  33712ابراهيم مزارع ابراهيم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  188

2شقة  114ق  1مج  16وصف الـتأشير:   ، الشيخ زايد حى   

تم تعديل العنوان ,  21211227وفي تاريخ  33717محمود كمال عبدالرحمن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  189

164ص/ق 3برج  3113وصف الـتأشير:   ، مجمع الفيصليه وحده    

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  31326اجر فرد ،  سبق قيده برقم    امين صابر عبدالقادر سليم ، ت -  190

210محل  3الدور  6برج  11الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ ابراج سيتى ستار المحور المركزى ح   

م تعديل العنوان , ت 21211227وفي تاريخ  33710مصطفى السيد عبدالظاهر الدماطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  191

27عماره  13منطقة الشباب منطقه  11وصف الـتأشير:   ، الحى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  33714محمد نصر عزت عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  192

2محل 12عماره( عماره 164) 11الـتأشير:   ، الحى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  7006دو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمد عبده قناوى جا -  193

 الـتأشير:   ، تم حذف النشاط

تم تعديل العنوان , وصف  21211227وفي تاريخ  33711نزيهه محمد حفنى درباله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  194

70سنتر المختار محل  7الـتأشير:   ، الحى   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  33722حنفى محمود قرنى سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  195

الحى الخامس مجاوره اولى عقدثانى122الـتأشير:   ، فيال   

ديل العنوان , وصف تم تع 21211231وفي تاريخ  33723ايمن حازم عبدالحفيظ فوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  196

م311مخازن الشباب  271الـتأشير:   ، قطعه  

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  33712صالح فتحى حنفى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  197

2محل 0مجمع االمريكيه برج-وصف الـتأشير:   ، ميدان الحصرى  

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  33717فرد ،  سبق قيده برقم    اشرف محمد السيد امام ، تاجر  -  198

12مول الجمهوريه الدور االرضى الحى  2برج  32الـتأشير:   ، محل رقم   

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  33721عبدالرحمن عبدالنعيم احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  199

الفردوس 72عماره  1ـتأشير:   ، محل رقموصف ال   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  0777يحيى صبحي محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  200

سنتر مصر اكتوبر 6الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ محل    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211231وفي تاريخ  24473سعيد فريد بكر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  201

3صناعية  2دور ارضي مصنع  2112و  2111، اصبح العنوان/ وحدة صناعية    

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  31270نانسى عبدالناصر عباس موسى خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  202

04عمارة  113جنوب االحياء  0لعنوان/ محل وصف الـتأشير:   ، اصبح ا  

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  31346احمد صالح احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  203

 الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ اهناسيا ميانة مركز اهناسيا ملك/ فاطمة سالم فهيم عبدالعزيز

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  33721ود كمال محمد غرابه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نورهان مسع -  204

217وصف الـتأشير:   ، الوحده  -G بمنطقة محور كريزىواتر 33الجزيره بالزا القطعه رقم 1المبنى االدارى رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  32271  طارق عبدالله محمد العكشه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  205

12محل  07الـتأشير:   ، حي االشجار عقار    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  32271طارق عبدالله محمد العكشه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  206

الدور االرضى 1271ع  7الـتأشير:   ، له رئيسي بالعنوان/ الحى االول مج  

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  32271طارق عبدالله محمد العكشه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  207

اكتوبر بنشاط تجارة المستلزمات الطبية 6 12محل  07الـتأشير:   ، افتتاح نشاط رئيسي اخر بالعنوان/ حى االشجارعقار

جنيه وسمة تجارية موسسة ترياقومستحضرات التجميل براس مال عشرون الف  Teriaq 

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  33717عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  208

6ابنى بيتك م-ش حمزه بن عبدالمطلب قطاع ج  324وصف الـتأشير:   ،   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  33726بق قيده برقم    مصطفى عمر محمد يونس ، تاجر فرد ،  س -  209

11دور ارضى الحى 1/22مكتب  1الـتأشير:   ، مول سيتى ستار برج  

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  22112اشرف محمد سالمه محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  210

سنتر طيبة جراند مول 12الدور الثانى المحور المركزى الحى  217ن/ محل الـتأشير:   ، اصبح العنوا   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211231وفي تاريخ  24337سعد جمال سعد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  211

ش اضواء العاصمه122ق 3ب الصناعية 37، اصبح العنوان/ ورشه     

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  33720بد الجواد جبر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عفاف سيد ع -  212

اكتوبر6دور ارضى سنتردياموند مول بجوار جامعه  14الـتأشير:   ، محل  

, وصف  تم تعديل العنوان 21211231وفي تاريخ  7311محمود محمد حسن حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  213

 الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ شارع العشرين من شارع جالل كفر نصار فيصل الهرم

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  33727عبدالله محمد عبدالله جادالرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  214

رضىالدور اال 114شقه 71ع 6مج 12الـتأشير:   ، الحى  

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  21161محمد الوردانى حسن فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  215

411م قطعه311الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ مخازن الشباب    

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 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:  21211214وفي تاريخ  14113، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد سيد احمد على -  1

 اصبح منتجات البان

تم تعديل النشاط , 21211214وفي تاريخ  11462محمد مصطفى محمد ابراهيم ابوالركب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 وصف التأشير:  اضاف التصدير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211214وفي تاريخ  24722محمود فرغلى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد رجب  -  3

اضاف نشاط استيراد   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211214وفي تاريخ  27377محمود موسى قطب موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

اضاف االستيراد للنشاط   

تم تعديل النشاط , 21211216وفي تاريخ  24401مد عاطف رأفت الزهزاهى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مح -  5

تر وصف التأشير:  تعديل النشاط ليصبح/ مقاوالت عامة وتوريدات عمومية وتوريد المعادن بجميع انواعها ماعدا الكمبيو

 ومستلزماته

تم تعديل النشاط , وصف 21211216وفي تاريخ  23171رد ،  سبق قيده برقم   مجدى اسماعيل صابر عطاالله ، تاجر ف -  6

 التأشير:  اضافة نشاط/ تجارة جميع المنتجات ذاتية اللصق

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  13721رفعت فيصل نادى ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

وميكانيكيهالتأشير:  اضاف نشاط/اعمال كهر  

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  31337اشرف ابراهيم ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

لسنة  21م التأشير:  اصبح النشاط/ استشارات اداريه وتنمية موارد بشريه فيما عدا االمن والحراسه واالنترنت موافقه امنيه رق

2121 

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  23721حمد محمد عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالرحمن ا -  9

 التأشير:  اضافة نشاط/ اعمال كهروميكانيكية

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  24074محمد حسن احمد ابوعوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

والكتب  نشاط/ دعاية واعالن ونشاط ادارة وحدات بحرية وتصوير ثالثى االبعاد ماعدا اصدار الصحف والمجالتالتأشير:  اضافة 

2121لسنة  64الدينية والمصاحف واالنترنت والعمالة واالمن والحراسة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة موافقة امنية رقم   

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  33362ق قيده برقم   عائشه محمد محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سب -  11

 التأشير:  اصبح النشاط/ تصنيع مستلزمات طبيه ومالبس طبيه

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  33467عالء عدلى عبدالقوى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير:  اضافة نشاط/ تسويق عقارى

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  26361خالد عبدالستار حسن المنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح/ تسويق عقارى

أشير: تم تعديل النشاط , وصف الت21211211وفي تاريخ  16326شعبان احمد محمد خالف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

اصبح النشاط تصنيع اثاث منزلى ومكتبى معدنى وخشبى وباب وشباك ومقاوالت   

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  33424حسنى كمال رحيم جوهرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير:  اضافة نشاط / متعهد نقل عمال بالداخل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  31103من ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عبدالرحمن على انور عبدالرح -  16

 التأشير:  اضافة نشاط/ المقاوالت للنشاط الرئيسي

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  33612محمد عمر امين عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير:  اضاف نشاط/ الكمامات

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  27713كريم مصطفى حسين السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

لنشاط/ بيع قطع غيارالتأشير:  اصبح ا  

تم تعديل النشاط , 21211213وفي تاريخ  24247مصطفى سمير عبدالرحمن عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 وصف التأشير:  اضاف نشاط/ توريد بذور واسمده زراعيه واالستيراد والتصدير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211213وفي تاريخ  32727  فايزه السيد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  20

 اضافة نشاط/ بيع تحف ونجف

تم تعديل النشاط , وصف 21211216وفي تاريخ  22120احمد رمضان محمد احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير:  اضافة نشاط/ تصنيع كرتون

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  22724وضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   شيرين السيد احمد حسن الع -  22

الصحف  التأشير:  اضافة نشاط/ توريدات عمومية الى النشاط االصلى انتاج البرامج واالعالنات وكل ما هو بالحفظ  ماعدا اصدار

راخيص العمالة والمالبس العسكرية بعد الحصول على التوالمجالت والكتب الدينية والمصاحف واالنترنت واالمن والحراسة و

2121لسنة  70الالزمة موافقة امنية رقم   

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  27761محمد احمد محمد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

هالتأشير:  اصبح النشاط/ توريد المواد الغذائيه والمقاوالت العام  

تم تعديل النشاط , 21211212وفي تاريخ  22704مصطفى محمود مصطفى عشماوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

2117لسنة  407وصف التأشير:  موافقة امنية رقم   

وصف تم تعديل النشاط , 21211212وفي تاريخ  31276عبدالله محمد عبدالله سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

يه والزيو التأشير:  اصبح النشاط/ تجارة وتوريد جميع انواع البقاله ومستحضرات التجميل والعطاره والسرجه واالعشاب الطب

 الطبيعيه وتوريد المنظفات

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  4710عزت عبد الرحيم احمد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

تأشير:  اصبح النشاط/ تجارة الحاصالت الزراعيه والدقيقال  

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  32472خالد محمد عبدالعال بخيت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 التأشير:  اصبح النشاط/ مقاوالت عامة وتوريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته

تم تعديل النشاط , وصف 21211223وفي تاريخ  33613ا السيد الحريرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد محمد وف -  28

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح/ مطعم اسماك

تم تعديل النشاط , وصف 21211224وفي تاريخ  10721احمد محمد حسن عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

اط/ مقاوالت عامهالتأشير:  اضاف نش  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211220وفي تاريخ  31272محمود اسامه احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

حذف نشاط/ توريد اسماك ولحوم مجمدة   

تعديل النشاط , وصف تم 21211220وفي تاريخ  33416لؤى ايمن محمد صبحى النبراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

 التأشير:  اضافة نشاط/ استثمار عقارى ومقاوالت عامة الى النشاط الرئيسي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 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:  21211220وفي تاريخ  20706سعيد حسن السعيد دراز ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

سياراتى وخدمة رجال االعمال فى مجال الفاكس وتاجير الاضاف للرئيسي نشاط/ شحن وتفريغ ومقاوالت عامة وتخليص جمرك  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اضاف 21211220وفي تاريخ  27044سها خالد حافظ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

 نشاط/ تصنيع نشا ومشتقاته من دقيق القمح

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211227وفي تاريخ  7006   محمد عبده قناوى جادو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  34

 اضافة نشاط/ تصنيع بالستيك

تم تعديل النشاط , وصف 21211227وفي تاريخ  33124محمود عبدالله حسين مسلم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 التأشير:  اضافة نشاط/ توريدات عمومية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211231وفي تاريخ  2112تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   جمال هاشم عمران عامر ،  -  36

 اضافة نشاط/ توريد الزهور واالشجار والخدمات البستانية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211231وفي تاريخ  24473سعيد فريد بكر محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

ط/ توريدات عموميةاضافة نشا  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211231وفي تاريخ  17424فيفى عالء على عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 اصبح النشاط/ توريد مالبس جاهزة ومنتجات جلدية

عديل النشاط , وصف التأشير: تم ت21211231وفي تاريخ  7311محمود محمد حسن حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

حذف نشاط/ االستيراد والتصدير   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211231وفي تاريخ  24006احمد سلطان احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

اصبح النشاط/ استيراد وتصدير وتوريدات عموميه وتوكيالت تجاريه   

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  33072محمود محمد محمد االشوح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  33022زوزو محمود احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  33072سمير احمد  بسيونى هجرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  27260ناتى هريدى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد حسين ز -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  33627اسالم عمادالدين فاروق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  33640احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   بحيرى عبدالسالم بحيرى  -  6

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  33661حمزه عباس حمزه محمد سالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  33671فرد ،  سبق قيده برقم   محمد عبدالاله محمد حسن ، تاجر  -  8

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  33674احمد عبدالمنعم محمود حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  33673ده برقم   محمد حامد حسن هريدى ، تاجر فرد ،  سبق قي -  10

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  33714محمد نصر عزت عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  33026م   هانى شحاته صالح اسماعيل بدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  33074نواره محمد عبدالعاطى عليوه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  33617قيده برقم   شريف احمد عزالدين عبدالفتاح مصطفى غنيم ، تاجر فرد ،  سبق  -  14

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  33627محمد السعيد على عامر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  33646  احمد محمد احمد محمد العريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  16

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  33622كامل محمد كامل خلف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  71033اسالم السيد عبدالخالق على ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  33711نادى محمد كامل خلف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 12112112وفي تاريخ  33612محمد عمر امين عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  33616عمرو طه كامل رجب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير: خاص

نوع الشركة , وصف  تم تعديل21211212وفي تاريخ  33647يارا احمد محمود احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  33600مروه عصام الدين محمد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الشركة , وصف تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  33621نبيل نادى رجب خيرالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  33677وائل طه محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  33712حمدى احمد حبوب عبدالرضى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

ف التأشير: خاصوص  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  33611هانى احمد محمد سيف دهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  33612احمد عيد فهمى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  33614محمود محمد عويس عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  33623على حسن على احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  33644محمد سيد يوسف عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  33602ياسمين شوقى على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  33661د عبدالشافى سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عمرو محم -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  33713عمر على عبدالحميد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  33021محمود محمد عطا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ايمان اشرف  -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  33613خالد محمد حسن محمد ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  33611عبدالعال السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عبدالعال سامى  -  37

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  33633حسن ياسين عليان محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  33641اطى سعيد عبدالقوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   صالح عبدالع -  39

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  33663عمرو محمد عبدالنبى محمد متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  33666ليمان عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عيد خميس س -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  33672احمد حسن مصطفى خليل جوهر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  33722تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حنفى محمود قرنى سيد ، -  43

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  33727عبدالله محمد عبدالله جادالرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  33020،  سبق قيده برقم   كمال فتحى سيد صديق ، تاجر فرد  -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  33021هبه عاطف بكر سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  33077قم   محمد بشير عبداللطيف محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  47

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  33610نهىمحمد متولى صبيحه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213في تاريخ و 33622مها ابراهيم محمد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  33643نوران محمد عبدالحليم محمد زايد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  21336رشا محمود اسماعيل احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  33672خالد وجيه محمود احمد غطاس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220تاريخ وفي  33676محمد جمال احمد محمد حجاب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  33672كامل محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21122721وفي تاريخ  33710مصطفى السيد عبدالظاهر الدماطى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  33723ايمن حازم عبدالحفيظ فوده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

 التأشير: خاص

نوع الشركة , وصف  تم تعديل21211212وفي تاريخ  33617جمال رجب محمود سيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  57

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  33624المعتزبالله كمال مصطفى جادالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  58

 وصف التأشير: خاص

وع الشركة , وصف تم تعديل ن21211217وفي تاريخ  33607النمر لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  59

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  33671عادل سعيد محمد فضالى حميده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  60

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  33713انيسه حسنى الششتاوى رقبان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211227وفي تاريخ  33717محمود كمال عبدالرحمن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  62

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211210وفي تاريخ  33074محمد السعيد محمود سليمان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  63

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  33077محمد عبدالله طه على سويدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  64

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211217وفي تاريخ  33071احمد صالح عثمان طلبه محمد حرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  65

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  33631محمد صبحى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  66

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  33677ضان عدلى على جمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   رم -  67

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  33711محمد محى الدين محمد الشريف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  68

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  33670حمد احمد حنيش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد السعيد م -  69

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  33721نورهان مسعود كمال محمد غرابه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  70

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211210وفي تاريخ  33070احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مى اسماعيل امين -  71

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  33610صالح محمود سليمان السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  72

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  33611اجر فرد ،  سبق قيده برقم   اشرف عبدالعظيم فتحى كامل ، ت -  73

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  33604محمد محمود سليمان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  74

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  33664فرد ،  سبق قيده برقم    ايمان عبدالله عبدالرحمن عبدالله ، تاجر -  75

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  33670عصام محمد ابراهيم شعالن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  76

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  22016قيده برقم    مؤمن عبده عبدالله صالح ، تاجر فرد ،  سبق -  77

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211227وفي تاريخ  33716حسين عبدالصابر ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  78

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  33067  احمد امين محمد شمعه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  79

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  33023البرت ماهر كمال عياد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  80

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212في تاريخ و 33613احمد محمد وفا السيد الحريرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  81

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  33621تامر محمد فرج حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  82

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21721211وفي تاريخ  33642االء مصطفى محمود عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  83

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211217وفي تاريخ  33607احمد محمود محسن منصور عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  84

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 12232121وفي تاريخ  21640حنا صفوت عدلى ناشد حسب الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  85

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211227وفي تاريخ  33716عبدالوهاب السيد عطيه درويش ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  86

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21021211وفي تاريخ  33073مصطفى محمد محمد احمد السنطاوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  87

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  33072وفاء محروس حميده محروس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  88

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  33612عيشه جبالى عبدالغنى ابو سيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  89

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  33631احمد عبدالحكيم عبدالله محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  90

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  33634المتولى عبدالله المتولى السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  91

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  33641هاجر عبدالمنعم محمد مسعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  92

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  22704مصطفى محمود مصطفى عشماوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  93

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  33606حسام محمد محمدى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  94

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211220وفي تاريخ  33674سليم رجاء محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رمضان -  95

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  33711نزيهه محمد حفنى درباله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  96

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  33022نصار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   موسى ابراهيم احمد  -  97

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  33072هشام حازم محمد حسين البديوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  98

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  33616تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ناجى الحسينى محمد احمد ،  -  99

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  33612احمد نبيل محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  100

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  33601رد ،  سبق قيده برقم   احمد عبدالله السيد عبدالوهاب ، تاجر ف -  101

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  33673حسام احمد محمد المنشلينى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  102

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  33667قيده برقم   ام محمد الصادق بيومى ، تاجر فرد ،  سبق  -  103

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  33624محمود محمود عبدالعزيز محمد حماده ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  104

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  33717قيده برقم   داليا عزت ابراهيم هندى ، تاجر فرد ،  سبق  -  105

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  32271طارق عبدالله محمد العكشه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  106

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  21111 صيدلية د/ احمد عادل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  107

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  22472على احمد حسن شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  108

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211217في تاريخ و 33637خالد محمد شرف الدين السنهورى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  109

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  33601محمد احمد احمد عماره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  110

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 12112242وفي تاريخ  33622سلمى احمد مصطفى محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  33671ايمن مصطفى جمعه عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  112

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 02121122وفي تاريخ  32276صيدلية د/ ايمان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  113

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211220وفي تاريخ  33677احمد نصر عبدالوهاب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  114

 وصف التأشير: خاص

ع الشركة , وصف تم تعديل نو21211214وفي تاريخ  33071هانى نصر محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  115

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  26774ايمان على خلف على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  116

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  33027عالء ماهر على محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  117

شير: خاصالتأ  

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  33620جومانا حسن ابراهيم خميس محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  118

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211217وفي تاريخ  33636عبدالمحسن السبعاوى محمد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  119

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  33623تامر محمد رضا عدلى منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  120

صوصف التأشير: خا  

تم تعديل نوع الشركة , 21211227وفي تاريخ  33712ابراهيم مزارع ابراهيم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  121

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  33712صالح فتحى حنفى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  122

اصوصف التأشير: خ  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  33717اشرف محمد السيد امام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  123

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  33024عبدالرحمن طارق عباس على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  124

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  33611الء نبيل احمد عريفه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ع -  125

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  33626شيرين عطيه سعد عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  126

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  33647م متولى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   احمد عبدالسال -  127

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211217وفي تاريخ  33662عصام محمد عبدالمجيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  128

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  33671الدين عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حسام صالح  -  129

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  33627احمد مجدى احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  130

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  33714هشام ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    صيدلية الدكتور/ محمد -  131

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211231وفي تاريخ  33717عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  132

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  33726ونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مصطفى عمر محمد ي -  133

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  33027محمد عيد شعبان محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  134

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  33073رد ،  سبق قيده برقم   هشام على مكرم الله احمد ، تاجر ف -  135

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  33622شريف عمار عبدالتواب محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  136

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211217وفي تاريخ  33632سبق قيده برقم   نادر محمد محمد عبدالحميد ، تاجر فرد ،   -  137

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  33676نور محمد عواد فرحات ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  138

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  33613برقم    احمد محمد وفا السيد الحريرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  139

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  33627سلمى عبدالنبى ابراهيم الدسوقى حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  140

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211227وفي تاريخ  33712ه برقم   اسماعيل السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  141

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  33721عبدالرحمن عبدالنعيم احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  142

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  33720برقم   عفاف سيد عبد الجواد جبر ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  143

 التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: الشيف 14113تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211214،  فى تاريخ :   -  1    

الى: تعديل السمة لتصبح/ اتش ام 24401تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211216،  فى تاريخ :   -  2    

الى: اصبحت السمه /النورس لقطع غيار  31161لمقيدة برقم تم التأشير بتعديل اسم الشركة ا21211216،  فى تاريخ :   -  3

   السيارات

الى: اصبحت السمه/ سورد جوب 31337تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211217،  فى تاريخ :   -  4    

السمة التجارية/ مؤسسة فيجين الى: اصبحت  22772تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211211،  فى تاريخ :   -  5

   VISION EGYPT  ايجيبت

الى: اصبحت السمة التجارية/ اليكتريك  24222تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  6

   للتوريدات الكهربائية

الى: اصبحت السمة/ الصياد لقطع الغيار 27713تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  7    

الى: اصبحت السمه/ وادى الريان للمقاوالت  33611تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211217،  فى تاريخ :   -  8

   العامه وخدمات نقل عمال داخلى وخدمات المصانع والشركات

الى: اصبحت السمه/ االمير 33022تعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشير ب21211217،  فى تاريخ :   -  9    

الى: مؤسسة العز لتجارة الحاصالت الزراعيه  4710تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  10

   والدقيق

الى: اصبحت السمة التجارية/ بكسل لالعالن 22704برقم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة 21211212،  فى تاريخ :   -  11    

الى: اصبح/ اسواق البركه 31276تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  12    

ال لتوريد المواد الى: اصبحت السمه/ كابيت 27761تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211212،  فى تاريخ :   -  13

   الغذائيه

الى: اصبحت السمه/ عطارة الخليل 12327تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211217،  فى تاريخ :   -  14    

الى: اضافة السمة التجارية/ علما اوتوموتيف 32711تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211217،  فى تاريخ :   -  15    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الى: اصبحت السمة التجارية/ روانا تكس  33622تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211223،  فى تاريخ :   -  16

   لتصنيع المالبس

الى: اصبحت السمه/ جوزال صالون تجميل  31471تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224،  فى تاريخ :   -  17

   GUZEL Beauty Lounge للسيدات

الى: اصبحت السمه/ ايسكو 10721تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224،  فى تاريخ :   -  18    

الى: اصبحت السمه/ المجد للمقاوالت 31742تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224،  فى تاريخ :   -  19    

الى: اصبحت السمه/ انى بالنت 33600تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211224: ،  فى تاريخ   -  20    

الى: استدراك السمة التجارية لتصبح/ مؤسسة  32272تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211231،  فى تاريخ :   -  21

   تيم فايف للمقاوالت العامة

الى: اصبحت السمة/ عبادالرحمن لتوريد  17424تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 12112312،  فى تاريخ :   -  22

   المالبس الجاهزة

الى: اصبحت السمه/ الرضوى لتشغيل  24337تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211231،  فى تاريخ :   -  23

   المعادن

الى: اصبحت السمه/ ام القرى 24006تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 12121123،  فى تاريخ :   -  24    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   21211216، وفى تاريخ    31123ها برقم : اصبح اسم الشركة هاجر محمد فوزى وشريكتها  ، توصية بسيطة  سبق قيد   - 1

 تم محو/شطب السجل  محو القيد لفسخ الشركة وتصفيتها واستالم كل طرف كافة حقوقه

تم محو/شطب السجل    21211216، وفى تاريخ    31123محمد سمير عفيفى وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 2

ا واستالم كل طرف كافة حقوقهمحو القيد لفسخ الشركة وتصفيته   

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    24041محمد طارق محمد على وشريكاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 3

 السجل  محو القيد لفسخ الشركة واستالم كل طرف كافة حقوقه

، وفى تاريخ    24041طة  سبق قيدها برقم : اصبح االسم / رضوى محمد عبدالمنعم يوسف وشريكاها  ، توصية بسي   - 4

تم محو/شطب السجل  محو القيد لفسخ الشركة واستالم كل طرف كافة حقوقه   21211211  

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    32216احمد محمد عبدالمنعم وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 5

ستالم كل شريك كافة حقوقهالسجل  محو القيد لفسخ الشركة وا  

تم محو/شطب السجل    21211213، وفى تاريخ    32211عبدالرحمن فوزي وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 6

محو القيد لفسخ الشركة  واستالم كل طرف كافة حقوقه   

تم محو/شطب    21211216، وفى تاريخ    22721محمد مسعد محمد نافع وشريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 7

 السجل  محو القيد لفسخ الشركة واستالم كل شريك كافة حقوقه

 21211216، وفى تاريخ    22721اصبح اسم الشركة محمد مسعد محمد نافع وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 8

شريك كافة حقوقهتم محو/شطب السجل  محو القيد لفسخ الشركة واستالم كل     

تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تاريخ    31247شريف الوكيل وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 9

 محو القيد لفسخ الشركة واستالم كل طرف كافة حقوقه

، وفى تاريخ    17477ايهاب رضوان عبدالمنعم وشريكه معتز رضوان عبدالمنعم  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 10

تم محو/شطب السجل  محو القيد لفسخ الشركة واستالم كل طرف كافة حقوقه   21211226  

، وفى تاريخ    22244سبق قيدها برقم :   اصبح اسم الشركة محمود شرف الدين على الكومى وشركاه  ، شركة تضامن   - 11

تم محو/شطب السجل  محو القيد لفسخ الشركة واستالم كل طرف كافة حقوقه   21211227  

تم    21211227، وفى تاريخ    22244محمود شرف الدين على الكومى وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 12

ركة واستالم كل طرف كافة حقوقهمحو/شطب السجل  محو القيد لفسخ الش  

تم محو/شطب    21211231، وفى تاريخ    7267بشير مصطفى محمد و شركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 13

 السجل  محو القيد لفسخ الشركة واستالم كل طرف كافة حقوقه

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 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  21211216وفي تاريخ   ، 31612محمد شحات وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  1

جنيه  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  21211216تاريخ   ، وفي 31612اصبح االسم التجارى / احمد سيد محمد وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  2

جنيه  2111110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211216وفي تاريخ   ، 26471صابر محمد محمد عبدالغنى وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  3

جنيه  41111110111ح رأس مالها ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصب   

تم تعديل رأس  21211216وفي تاريخ   ، 12736شريف عبد الحكيم محمد رستم وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  4

جنيه  1111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211216وفي تاريخ   ، 12736ية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،شريف عبد الحكيم محمد رستم وشريكه توص -  5

جنيه  1111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 21211217وفي تاريخ   ، 32700اصبح اسم الشركة/ حامد محمود محمد غنيم وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  6

جنيه  611110111ديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تع   

تم تعديل رأس المال ,  21211217وفي تاريخ   ، 32700محمد ربيع فايز وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  7

جنيه  611110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    26214اصبح اسم الشركة/ تيمور سامح حيدر االعصر وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  8

جنيه  21111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212،   

تم تعديل  21211212وفي تاريخ   ، 26214سبق قيدها برقم ،فردوس عبدالعزيز احمد ابو هنديه وشريكها توصية بسيطة  ،  -  9

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

وفي تاريخ    26214اصبح اسم الشركة/ تيمور سامح حيدر االعصر وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  10

جنيه  21111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، تم تعديل رأس 21211212،   

تم تعديل  21211212وفي تاريخ   ، 26214فردوس عبدالعزيز احمد ابو هنديه وشريكها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  11

جنيه  111.2111111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 21211212وفي تاريخ   ، 22403تعديل االسم التجارى ليصبح/ كمال عبدالنبى وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  12

جنيه  1111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211212وفي تاريخ   ، 22403سبق قيدها برقم ، كمال عبدالنبى كمال وشريكته شركة تضامن  ، -  13

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

 21211212وفي تاريخ   ، 22403تعديل االسم التجارى ليصبح/ كمال عبدالنبى وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  14

جنيه  1111110111س المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأ   

تم تعديل رأس المال ,  21211212وفي تاريخ   ، 22403كمال عبدالنبى كمال وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  15

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

تم تعديل رأس المال , وصف  21211213وفي تاريخ   ، 12211على الخولى وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  16

جنيه  1011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   
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تم تعديل  21211213، وفي تاريخ   12211اصبح اسم الشركة/ على الخولى وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  17

جنيه  1011110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 12211دها برقم ،اصبح اسم الشركة الثالثية لالستيراد والتجارة والتوريدات على الخولى وشريكته شركة تضامن  ، سبق قي -  18

جنيه  1011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، تم تعديل رأس المال , 21211213وفي تاريخ   ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  21211213وفي تاريخ   ، 12211على الخولى وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  19

جنيه  1011110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  21211213وفي تاريخ   ، 12211كة/ على الخولى وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،اصبح اسم الشر -  20

جنيه  1011110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 12211يدها برقم ،يطة  ، سبق قاصبح اسم الشركة الثالثية لالستيراد والتجارة والتوريدات على الخولى وشريكته توصية بس -  21

جنيه  1011110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211213وفي تاريخ   ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211216وفي تاريخ   ، 33122ايهاب ابو العز وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  22

جنيه  31011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211216وفي تاريخ   ، 33632شريف يوسف ابراهيم وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  23

جنيه  31110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211217وفي تاريخ   ، 16714حسين طه على وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  24

جنيه  1220111011وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  21211217وفي تاريخ   ، 16714محمد احمد محمد احمد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  25

جنيه  2201110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211217يخ   ،وفي تار 16714حسين طه على وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  26

جنيه  2201110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  21211217وفي تاريخ   ، 16714محمد احمد محمد احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  27

جنيه  2201110111الها ،, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م   

تم  21211212وفي تاريخ   ، 24612اصبح اسم الشركة/ امجد محمد ابواليزيد وشريكيه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  28

جنيه  011110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211212وفي تاريخ   ، 24612تضامن  ، سبق قيدها برقم ، امجد محمد ابواليزيد وشريكه شركة -  29

جنيه  011110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211212وفي تاريخ   ، 22177محمد جالل محمد شحاته وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  30

جنيه  0111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، المال , وصف   

تم  21211212وفي تاريخ   ، 24311دار العمران للتشيد والبناء حسن مفتاح وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  31

هجني  2011110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 21211217وفي تاريخ   ، 27411شركة احمد محمود عبدالغفار وفتحى محمد عبدالمنعم شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  32

جنيه  2111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 21211217وفي تاريخ   ، 27411تضامن  ، سبق قيدها برقم ، اصبح اسم الشركة/ فتحى محمد عبدالمنعم وشركائه شركة -  33

جنيه  2111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   
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وفي تاريخ    27411شركة احمد محمود عبدالغفار وفتحى محمد عبدالمنعم توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  34

جنيه  2111110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم  21211217،   

 21211217وفي تاريخ   ، 27411اصبح اسم الشركة/ فتحى محمد عبدالمنعم وشركائه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  35

جنيه  2111110111مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس    

تم تعديل  21211217وفي تاريخ   ، 23720محمد مصطفى عبدالمقصود سرايا وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  36

جنيه  01111110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  21211223وفي تاريخ   ، 33071بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، محمود عبدالغنى حسن رضوان وشركاه توصية -  37

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

تم تعديل رأس المال ,  21211223وفي تاريخ   ، 31611محمود احمد مليجى وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  38

جنيه  211111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،وصف    

تم تعديل رأس المال ,  21211227وفي تاريخ   ، 22207احمد البهنساوى وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  39

جنيه  21111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  21211227وفي تاريخ   ، 22207شركة احمد الطاهر حسين وشركائه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،اصبح اسم ال -  40

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

تم  21211227وفي تاريخ   ، 22072اصبح اسم الشركة احمد الطاهر حسين وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  41

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

تم  21211227وفي تاريخ   ، 22207اصبح اسم الشركة/ احمد الطاهر حسين وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  42

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

تم تعديل رأس المال ,  21211227وفي تاريخ   ، 22207احمد البهنساوى وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  43

جنيه  21111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  21211227وفي تاريخ   ، 22207طاهر حسين وشركائه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،اصبح اسم الشركة احمد ال -  44

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

تم  21211227،   وفي تاريخ 22207اصبح اسم الشركة احمد الطاهر حسين وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  45

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

تم  21211227وفي تاريخ   ، 22207اصبح اسم الشركة/ احمد الطاهر حسين وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  46

جنيه  21111110111ل ليصبح رأس مالها ،تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس الما   

وفي تاريخ    14767تعديل االسم التجارى ليصبح/ مجدى فلمون جيد وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  47

جنيه  21111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211231،   

تم تعديل رأس المال ,  21211231وفي تاريخ   ، 14767بيد وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،عادل بشرى ع -  48

جنيه  21111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

يخ   وفي تار 14767تعديل االسم التجارى ليصبح/ مجدى فلمون جيد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  49

جنيه  21111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211231،   

تم تعديل رأس المال ,  21211231وفي تاريخ   ، 14767عادل بشرى عبيد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  50

جنيه  21111110111ا ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله   
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   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211210وفي تاريخ  22422هايبر تارجت ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  1

بجوار المفوضية السودانية مع الغاؤه - 7ش مكه المكرمه الحى  11تعديل عنوان الفرع ليصبح/  

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  22224محمد سيد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  2

بجوار المفوضية السودانية مع الغاؤه - 7ش مكه المكرمه الحى  11الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع ليصبح/  

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  22422محمد سيد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  3

بجوار المفوضية السودانية مع الغاؤه 7ش مكة المكرمة الحى  11، تم تعديل عنوان الفرع ليصبح/    الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  21211210وفي تاريخ  22422محمد سيد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  4

7مركز خدمات الحى 7لحى ا 0الى  1المحالت من  12الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح/ ق    

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  21211فاضل رمضان عبدالحميد وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  5

المحور المركزى 4بالمجاورة االولى الحى  00وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح/ عقار رقم   

تم  21211216وفي تاريخ  21211دالفتاح سعيد وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    تعديل اسم الشركة ليصبح عب -  6

المحور المركزى 4بالمجاورة االولى الحى  00تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح/ عقار رقم   

ه ( ) ) شركة هاى الندز النشاء المشروعات والمنشأت التعليميتعديل اسم الشركة ليصبح                                         -  7

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  21211عبدالفتاح سعيد السيد وشركاه( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    

المحور المركزى 4بالمجاورة االولى الحى  00الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح/ عقار رقم   

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  22714محمد شريف احمد عمر وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  8

اخر فيصل 11عمارات الشركة الوطنية لالسكان شقة 13وصف الـتأشير:   ، تعديل مركز الشركة للعنوان/   

وفي تاريخ  22714كاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    تعديل االسم التجارى ليصبح/ محمد شريف احمد عمر وشر -  9

 11عمارات الشركة الوطنية لالسكان شقة 13تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل مركز الشركة للعنوان/  21211216

 اخر فيصل

تم تعديل  21211216وفي تاريخ  27242محمد ابراهيم محمد المتولى وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  10

م311المنطقة الصناعية مخازن الشباب  074العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان/ ق   

تم تعديل  21211216وفي تاريخ  14270احمد حسين مبروك عبد ربه وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  11

صالة خدمة ومكتب ادارى بمحطة خدمة تموين السيارات وطنية بشاير  3فرع بالعنوان/ عدد العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة 

 الخير محور التعمير

 21211217وفي تاريخ  32700اصبح اسم الشركة/ حامد محمود محمد غنيم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  12

ش االهرام سهل حمزة الدور الثانى 124ن الشركة ليصبح/ تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوا  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  32700محمد ربيع فايز وشريكته ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  13

ش االهرام سهل حمزة الدور الثانى 124الـتأشير:   ، تعديل عنوان الشركة ليصبح/   
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تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  23210على محمد وشركائها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     فاطمة عراقى -  14

متر المنطقة الصناعية السادسة 311منطقة مخازن الشباب  011, وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان قطعة   

وفي تاريخ  26214،  سبق قيدها برقم    اصبح اسم الشركة/ تيمور سامح حيدر االعصر وشريكته ، شركة تضامن  -  15

ب المنطقة الصناعية الرابعة 4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ق  21211212  

تم  21211212وفي تاريخ  26214فردوس عبدالعزيز احمد ابو هنديه وشريكها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  16

ب المنطقة الصناعية الرابعة 4 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ق  

وفي تاريخ  26214اصبح اسم الشركة/ تيمور سامح حيدر االعصر وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  17

ب المنطقة الصناعية الرابعة 4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ق  21211212  

تم  21211212وفي تاريخ  26214، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     فردوس عبدالعزيز احمد ابو هنديه وشريكها -  18

ب المنطقة الصناعية الرابعة 4تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ق   

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  32146مها مصطفى ابراهيم وشريكها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  19

مخازن الشباب امتداد المنطقة الصناعية السادسة 107اضافة مصنع النتاج مواد التعبئة والتغليف بالعنوان/  وصف الـتأشير:   ،  

تم تعديل  21211216وفي تاريخ  22111احمد احمد محمد مصطفى البنا وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  20

21/10بلوك  11م  0/ غرب سوميد فيال العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح  

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  22111شركة االندلس للمقاوالت العامه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  21

21/10بلوك  11م  0وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح/ غرب سوميد فيال   

تم تعديل  21211216وفي تاريخ  22111شركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    احمد احمد محمد مصطفى البنا و -  22

21/10بلوك  11م  0العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح/ غرب سوميد فيال   

نوان , وصف تم تعديل الع 21211212وفي تاريخ  27112خالد سعيد محمد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  23

القطامية -تقسيم المروحة  02الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان/ قطعة رقم   

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  33160محمد فتحى محمد وشريكة ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  24

الشباب-الحى السادس-4قمعماره ر-1وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ الوحده االداريه رقم  

تم تعديل العنوان , وصف  21211217وفي تاريخ  12222كامل عرفة وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  25

مساكن صقر قريش 22شقة  111الـتأشير:   ، اصبح عنوان الفرع/ ع    

تم  21211217وفي تاريخ  12222اصبح اسم الشركة/ كامل عرفه كامل وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  26

مساكن صقر قريش 22شقة  111تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح عنوان الفرع/ ع    

تم تعديل العنوان , وصف  21211217تاريخ وفي  12222كامل عرفة وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  27

مساكن صقر قريش 22شقة  111الـتأشير:   ، اصبح عنوان الفرع/ ع    

تم  21211217وفي تاريخ  12222اصبح اسم الشركة/ كامل عرفه كامل وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  28

مساكن صقر قريش 22شقة  111ع/ ع تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح عنوان الفر   

تم تعديل  21211217وفي تاريخ  23720محمد مصطفى عبدالمقصود سرايا وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  29

 47 -3بالمشروع المقام على القطعة  2دور ثانى فوق االرضيبرج  214العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ الوحدة 

حور المركزىالم  

تم تعديل العنوان  21211224وفي تاريخ  27117عالء الدين حسن شحاته وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  30

الحى االول الشيخ زايد 2( دور ارضي سنتر لؤلؤة زايد مج 16-10-14-3-2-1, وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ محل )   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم تعديل  21211226وفي تاريخ  31442ح محمد وشريكته ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    عمرو عادل عبدالفتا -  31

بمشروع سيتى ستار 2الدورالخامس فوق االرضى برج 12العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ الشقه رقم   

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  31621بدرى عبدالرازق خليل وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  32

2جنوب االحياء صفوت االعالميين المرحلة  7وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان/ الدور االول عمارة   

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

امة امن  اضافة نشاط/ التوريدات العمومية والمقاوالت العاصبح اسم الشركة/ حامد محمود محمد غنيم وشركاه ، شركة تض -  1

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211217وفي تاريخ  32700واعمال النظافة للشركات ،  سبق قيدها برقم     

شركات ،  اعمال النظافة للمحمد ربيع فايز وشريكته ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ التوريدات العمومية والمقاوالت العامة و -  2

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211217وفي تاريخ  32700سبق قيدها برقم     

 عادل خلف عبدالواحد وشريكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط اقامه مصنع لتشكيل المعادن والحدادة العامة الكريتال -  3

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211211وفي تاريخ  27617سبق قيدها برقم     والفورفورجيه  واالثاث المعدنى المتنوع ،

 شركة تضامن

واعهم ،  سبق فاطمة عراقى على محمد وشركائها ، شركة تضامن  اضافة نشاط تشغيل وتشكيل المعادن والبالستيك بكافه بان -  4

صف التأشير:  شركة تضامنتم تعديل النشاط , و21211211وفي تاريخ  23210قيدها برقم     

غذائيه  وائل محمد رمضان محمد وشركاه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط/ تصنيع وتجارة وتوزيع وتعبئه وتغليف مواد -  5

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211212وفي تاريخ  31713والتصدير ،  سبق قيدها برقم     

ية ماعدا بدالوكيل اسماعيل محمد وشريكته ، توصية بسيطة  اصبح النشاط/ توريدات عموماصبح اسم الشركة/ شريف ع -  6

تم 21211212وفي تاريخ  32111خدمات نقل البضائع والشحن وخدمات النظافة ،  سبق قيدها برقم    -الكمبيوتر ومستلزماته 

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

 -تلزماته ل محمد وشركاه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط/ توريدات عمومية ماعدا الكمبيوتر ومسشريف عبدالوكيل اسماعي -  7

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  32111خدمات نقل البضائع والشحن وخدمات النظافة ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  توصية بسيطة

داجنى ،  سبق نبى وشريكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط/ انتاج زراعى وحيوانى وتعديل االسم التجارى ليصبح/ كمال عبدال -  8

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212وفي تاريخ  22403قيدها برقم     

 22403   كمال عبدالنبى كمال وشريكته ، شركة تضامن  اصبح النشاط/ انتاج زراعى وحيوانى وداجنى ،  سبق قيدها برقم -  9

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212وفي تاريخ   

نى وداجنى ،  تعديل االسم التجارى ليصبح/ كمال عبدالنبى وشريكه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط/ انتاج زراعى وحيوا -  10

صية بسيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تو21211212وفي تاريخ  22403سبق قيدها برقم     

 22403رقم   كمال عبدالنبى كمال وشريكته ، توصية بسيطة  اصبح النشاط/ انتاج زراعى وحيوانى وداجنى ،  سبق قيدها ب -  11

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211212وفي تاريخ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

وفي تاريخ  31162سبق قيدها برقم    خالد عبدالتواب وشركاه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط/ مقاوالت عامة ،  -  12

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211212  

ق قيدها برقم   تعديل االسم التجارى ليصبح/ خالد عبدالتواب وشريكته ، توصية بسيطة  اضافة نشاط/ مقاوالت عامة ،  سب -  13

توصية بسيطة  تم تعديل النشاط , وصف التأشير:21211212وفي تاريخ  31162  

وفي تاريخ  31162خالد عبدالتواب وشركاه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط/ مقاوالت عامة ،  سبق قيدها برقم    -  14

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211212  

ق قيدها برقم   والت عامة ،  سبتعديل االسم التجارى ليصبح/ خالد عبدالتواب وشريكته ، توصية بسيطة  اضافة نشاط/ مقا -  15

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211212وفي تاريخ  31162  

( تطوير وانشاء وادارة وتشغيل وصيانة 1اصبح اسم الشركة/ سعد حامد السيد وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط/  -  16

( االستثمار 3( مقاوالت وانشاءات صديقة للبيئة 2م االستشارات الفنية والمالية محطات الطاقة المتجددة والبديلة لكافة انواعها وتقدي

( محطات معالجة مياه البحر والصرف** حذف نشاط تنظيم 4الزراعى واستصالح االراضي الزراعية واالستثمار الحيوانى 

تأشير:  شركة تضامنتم تعديل النشاط , وصف ال21211212وفي تاريخ  23127المعارض ،  سبق قيدها برقم     

( تطوير وانشاء وادارة وتشغيل وصيانة محطات الطاقة المتجددة 1سعد حامد السيد وشريكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط/  -  17

( االستثمار الزراعى واستصالح 3( مقاوالت وانشاءات صديقة للبيئة 2والبديلة لكافة انواعها وتقديم االستشارات الفنية والمالية 

( محطات معالجة مياه البحر والصرف** حذف نشاط تنظيم المعارض ،  سبق قيدها 4اضي الزراعية واالستثمار الحيوانى االر

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212وفي تاريخ  23127برقم     

بئة اضافة مصنع النتاج مواد التع مها مصطفى ابراهيم وشريكها ، شركة تضامن  اضافة نشاط التوريدات العمومية** -  18

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 21211213وفي تاريخ  32146والتغليف** اضافة نشاط التصدير ،  سبق قيدها برقم   

 تضامن

ته ،  سبق قيدها برقم  الطنبولى لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية ، شركة تضامن  اضاف نشاط/ تصنيع وتعبئة وتغليف الشوكوال -  19

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211216وفي تاريخ  16227   

والته ،  سبق قيدها برقم ط/ تصنيع وتعبئة وتغليف الشوكالطنبولى لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية ، توصية بسيطة  اضاف نشا -  20

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211216وفي تاريخ  16227    

فدان ،   01111احمد عبدالجيد ومحمد جالل وشركايهما ، شركة تضامن  اضاف نشاط/ استصالح االراضى الزراعيه حتى  -  21

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212ي تاريخ وف 20244سبق قيدها برقم     

تى اصبح االسم التجارى / احمد عبدالجيد احمد وشريكه ، شركة تضامن  اضاف نشاط/ استصالح االراضى الزراعيه ح -  22

ة تضامنتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شرك21211212وفي تاريخ  20244فدان ،  سبق قيدها برقم    01111  

 01111اصبح اسم الشركة/ ماهر احمد ابراهيم وشركاه ، شركة تضامن  اضاف نشاط/ استصالح االراضى الزراعيه حتى  -  23

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212وفي تاريخ  20244فدان ،  سبق قيدها برقم     

 يكه ، شركة تضامن  اضاف نشاط/ استصالح االراضى الزراعيه حتىاصبح اسم الشركة ماهر احمد ابراهيم احمد وشر -  24

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212وفي تاريخ  20244فدان ،  سبق قيدها برقم    01111  

توريدات ة والاصبح اسم الشركة/ امجد محمد ابواليزيد وشريكيه ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح/ المقاوالت العام -  25

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212وفي تاريخ  24612العمومية والتصدير ،  سبق قيدها برقم     

تصدير ،  امجد محمد ابواليزيد وشريكه ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح/ المقاوالت العامة والتوريدات العمومية وال -  26

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211212وفي تاريخ  24612سبق قيدها برقم     
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

( التصدير لكافة 1شركة احمد محمود عبدالغفار وفتحى محمد عبدالمنعم ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركة ليصبح/  -  27

( تجارة 3ها( وتصديرها ( محطة تعبئة وتجهيز وتغليف المنتجات الزراعية )الموالح وغير2منتجات جمهورية مصر العربية 

( االستثمار العقارى واالستثمار الزراعى واستصالح االراضي 4الحاصالت الزراعية والبذور واالالت الزراعية والمعدات الثقيلة 

تم تعديل النشاط , 21211217وفي تاريخ  27411( تصنيع وتجارة المواد الغذائية والمجمدات ،  سبق قيدها برقم   0وزراعتها 

التأشير:  شركة تضامنوصف   

( التصدير لكافة 1اصبح اسم الشركة/ فتحى محمد عبدالمنعم وشركائه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركة ليصبح/  -  28

( تجارة 3( محطة تعبئة وتجهيز وتغليف المنتجات الزراعية )الموالح وغيرها( وتصديرها 2منتجات جمهورية مصر العربية 

( االستثمار العقارى واالستثمار الزراعى واستصالح االراضي 4بذور واالالت الزراعية والمعدات الثقيلة الحاصالت الزراعية وال

تم تعديل النشاط , 21211217وفي تاريخ  27411( تصنيع وتجارة المواد الغذائية والمجمدات ،  سبق قيدها برقم   0وزراعتها 

 وصف التأشير:  شركة تضامن

( التصدير لكافة 1عبدالغفار وفتحى محمد عبدالمنعم ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركة ليصبح/ شركة احمد محمود  -  29

( تجارة 3( محطة تعبئة وتجهيز وتغليف المنتجات الزراعية )الموالح وغيرها( وتصديرها 2منتجات جمهورية مصر العربية 

( االستثمار العقارى واالستثمار الزراعى واستصالح االراضي 4الحاصالت الزراعية والبذور واالالت الزراعية والمعدات الثقيلة 

تم تعديل النشاط , 21211217وفي تاريخ  27411( تصنيع وتجارة المواد الغذائية والمجمدات ،  سبق قيدها برقم   0وزراعتها 

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

( التصدير لكافة 1يطة  تعديل غرض الشركة ليصبح/ اصبح اسم الشركة/ فتحى محمد عبدالمنعم وشركائه ، توصية بس -  30

( تجارة 3( محطة تعبئة وتجهيز وتغليف المنتجات الزراعية )الموالح وغيرها( وتصديرها 2منتجات جمهورية مصر العربية 

ستصالح االراضي ( االستثمار العقارى واالستثمار الزراعى وا4الحاصالت الزراعية والبذور واالالت الزراعية والمعدات الثقيلة 

تم تعديل النشاط , 21211217وفي تاريخ  27411( تصنيع وتجارة المواد الغذائية والمجمدات ،  سبق قيدها برقم   0وزراعتها 

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

طبية لمحمد مصطفى عبدالمقصود سرايا وشركاه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط/ عمل الدراسات الالزمة للمستحضرات ا -  31

شرية والبيطرية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية والتوريدات العمومية وتصنيع وتسويق االدوية الب

طرية لدى والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل واالمصال واللقاحات البشرية والبي

شرط موافقة وزارة الصحة موافقة امنية  6من المجموعة 36والفقرة  17ت االنترنت وماعدا المجموعة الغير وللغير ماعدا خدما

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211217وفي تاريخ  23720،  سبق قيدها برقم    2121لسنة  27رقم   

مساحية االستيراد والتصدير واالقتصار على االعمال ال احمد محمد رضا ابراهيم عزب وشريكه ، شركة تضامن  حذف نشاط -  32

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211223وفي تاريخ  26732والمقاوالت العمومية ،  سبق قيدها برقم     

وفي  27117م   رقعالء الدين حسن شحاته وشريكته ، توصية بسيطة  اصبح النشاط/ توريدات حدايد وبويات ،  سبق قيدها ب -  33

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211224تاريخ   

دارة عمرو عادل عبدالفتاح محمد وشريكته ، شركة تضامن  اضاف نشاط/ تشغيل وادارة واستغالل المحاجر وتشغيل وا -  34

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21122621وفي تاريخ  31442واستغالل المناجم واالستصالح الزراعى ،  سبق قيدها برقم   

 شركة تضامن

قماش غير  تعديل االسم التجارى ليصبح/ مجدى فلمون جيد وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ تصنيع اقنعة للوجه من -  35

تصنيع االدوية  -لخامات تصنيع االقنعة الطبية والتجميلية بكافة انواعها من كافة ا -منسوج وتصنيع اقنعة للوجه من قماش منسوج 

بق قيدها برقم   التصنيع لدى الغير لجميع منتجات الشركة ،  س -تصنيع مستحضرات التجميل والمطهرات  -البشرية والبيطرية 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211231وفي تاريخ  14767  

نعة للوجه من تصنيع اقنعة للوجه من قماش غير منسوج وتصنيع اق عادل بشرى عبيد وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ -  36

تصنيع  -طرية تصنيع االدوية البشرية والبي -تصنيع االقنعة الطبية والتجميلية بكافة انواعها من كافة الخامات  -قماش منسوج 

وفي تاريخ  14767برقم   التصنيع لدى الغير لجميع منتجات الشركة ،  سبق قيدها  -مستحضرات التجميل والمطهرات 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211231  
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ه من قماش غير تعديل االسم التجارى ليصبح/ مجدى فلمون جيد وشركاه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط/ تصنيع اقنعة للوج -  37

تصنيع االدوية  -ية بكافة انواعها من كافة الخامات تصنيع االقنعة الطبية والتجميل -منسوج وتصنيع اقنعة للوجه من قماش منسوج 

بق قيدها برقم   التصنيع لدى الغير لجميع منتجات الشركة ،  س -تصنيع مستحضرات التجميل والمطهرات  -البشرية والبيطرية 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211231وفي تاريخ  14767  

اقنعة للوجه من  ه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط/ تصنيع اقنعة للوجه من قماش غير منسوج وتصنيععادل بشرى عبيد وشركا -  38

تصنيع  -طرية تصنيع االدوية البشرية والبي -تصنيع االقنعة الطبية والتجميلية بكافة انواعها من كافة الخامات  -قماش منسوج 

وفي تاريخ  14767منتجات الشركة ،  سبق قيدها برقم    التصنيع لدى الغير لجميع -مستحضرات التجميل والمطهرات 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211231  

يد مواد اسالم فوزى محمود التلوانى وشريكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط/ المقاوالت العامة واالستثمار العقارى وتور -  39

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211231ريخ وفي تا 11701البناء ،  سبق قيدها برقم     

ثمار العقارى التلوانى للمقاوالت العامة واالستثمار العقارى والتجارة ، شركة تضامن  اصبح النشاط/ المقاوالت العامة واالست -  40

, وصف التأشير:  شركة تضامن تم تعديل النشاط21211231وفي تاريخ  11701وتوريد مواد البناء ،  سبق قيدها برقم     

االستثمار تعديل االسم التجارى ليصبح اسالم فوزى التلوانى وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط/ المقاوالت العامة و -  41

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211231وفي تاريخ  11701العقارى وتوريد مواد البناء ،  سبق قيدها برقم     

وريد مواد اسالم فوزى محمود التلوانى وشريكه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط/ المقاوالت العامة واالستثمار العقارى وت -  42

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211231وفي تاريخ  11701البناء ،  سبق قيدها برقم     

ستثمار العقارى قارى والتجارة ، توصية بسيطة  اصبح النشاط/ المقاوالت العامة واالالتلوانى للمقاوالت العامة واالستثمار الع -  43

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211231وفي تاريخ  11701وتوريد مواد البناء ،  سبق قيدها برقم     

مة واالستثمار ة  اصبح النشاط/ المقاوالت العاتعديل االسم التجارى ليصبح اسالم فوزى التلوانى وشركاه ، توصية بسيط -  44

ةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيط21211231وفي تاريخ  11701العقارى وتوريد مواد البناء ،  سبق قيدها برقم     

وريد مواد عقارى وتاسالم فوزى محمود التلوانى وشريكه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط/ المقاوالت العامة واالستثمار ال -  45

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211231وفي تاريخ  11701البناء ،  سبق قيدها برقم     

ستثمار العقارى التلوانى للمقاوالت العامة واالستثمار العقارى والتجارة ، توصية بسيطة  اصبح النشاط/ المقاوالت العامة واال -  46

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211231وفي تاريخ  11701،  سبق قيدها برقم   وتوريد مواد البناء   

مة واالستثمار تعديل االسم التجارى ليصبح اسالم فوزى التلوانى وشركاه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط/ المقاوالت العا -  47

ةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيط21211231وفي تاريخ  11701العقارى وتوريد مواد البناء ،  سبق قيدها برقم     

يد مواد اسالم فوزى محمود التلوانى وشريكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط/ المقاوالت العامة واالستثمار العقارى وتور -  48

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211231وفي تاريخ  11701البناء ،  سبق قيدها برقم     

ثمار العقارى رى والتجارة ، شركة تضامن  اصبح النشاط/ المقاوالت العامة واالستالتلوانى للمقاوالت العامة واالستثمار العقا -  49

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211231وفي تاريخ  11701وتوريد مواد البناء ،  سبق قيدها برقم     

االستثمار بح النشاط/ المقاوالت العامة وتعديل االسم التجارى ليصبح اسالم فوزى التلوانى وشركاه ، شركة تضامن  اص -  50

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211231وفي تاريخ  11701العقارى وتوريد مواد البناء ،  سبق قيدها برقم     

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

يان القانونيالك       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل الكيان القانونى  , 21211216وفي تاريخ  12736شريف عبد الحكيم محمد رستم وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  1

 وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان 21211212وفي تاريخ  22403تعديل االسم التجارى ليصبح/ كمال عبدالنبى وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  2

 القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 21211212وفي تاريخ  22403كمال عبدالنبى كمال وشريكته ، سبق قيدها برقم    -  3

 توصية بسيطة

ة تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: توصي21211213 وفي تاريخ 12211على الخولى وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  4

 بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , 21211213وفي تاريخ  12211اصبح اسم الشركة/ على الخولى وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  5

 وصف التأشير: توصية بسيطة

وفي تاريخ  12211ت على الخولى وشريكته ، سبق قيدها برقم   اصبح اسم الشركة الثالثية لالستيراد والتجارة والتوريدا -  6

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة21211213  

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 21211217وفي تاريخ  16714حسين طه على وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  7

 شركة تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 21211217وفي تاريخ  16714احمد وشركاه ، سبق قيدها برقم   محمد احمد محمد  -  8

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان 21211217وفي تاريخ  27411شركة احمد محمود عبدالغفار وفتحى محمد عبدالمنعم ، سبق قيدها برقم    -  9

 القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان 21211217وفي تاريخ  27411اصبح اسم الشركة/ فتحى محمد عبدالمنعم وشركائه ، سبق قيدها برقم    -  10

 القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة

ة تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: شرك21211227وفي تاريخ  12774ياسر احمد وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  11

 مساهمة

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: اصبح اسم الشركة/  33477توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211210،  فى تاريخ :   -  1

 الناصر بالله اسامه احمد مرسى وشريكيه
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الى: تعديل االسم التجارى  22714توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   12162121،  فى تاريخ :   -  2

 ليصبح/ محمد شريف احمد عمر وشركاه

الى: اصبح االسم التجارى /  31612شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211216،  فى تاريخ :   -  3

شركاهاحمد سيد محمد و  

الى: اصبح اسم الشركة/ احمد  32711شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211217،  فى تاريخ :   -  4

 مجدى محمد فتحى وشريكه

الى: اصبح اسم الشركة/  32700شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211217،  فى تاريخ :   -  5

 حامد محمود محمد غنيم وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة/  26217توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211217،  فى تاريخ :   -  6

ر ابراهيم ابراهيم وشريكهعما  

الى: اصبح اسم الشركة /  21422شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211211،  فى تاريخ :   -  7

 السيد احمد مرسى وشريكه

تعديل االسم التجارى الى:  22403شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  8

 ليصبح/ كمال عبدالنبى وشريكه

الى: تعديل االسم التجارى  22403توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  9

 ليصبح/ كمال عبدالنبى وشريكه

الى: اصبح اسم الشركة/  32111م الشركة المقيدة برقم توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اس  21211212،  فى تاريخ :   -  10

 شريف عبدالوكيل اسماعيل محمد وشريكته

الى: اصبح اسم الشركة/  26214شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  11

 تيمور سامح حيدر االعصر وشريكته

الى: اصبح اسم الشركة/  26214توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21221211،  فى تاريخ :   -  12

 تيمور سامح حيدر االعصر وشريكته

الى: اصبح اسم الشركة/  23127شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  13

 سعد حامد السيد وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة/  12211شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211213،  فى تاريخ :   -  14

 على الخولى وشريكه

الى: اصبح اسم الشركة/  12211توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211213،  فى تاريخ :   -  15

ريكهعلى الخولى وش  

الى: اصبح اسم الشركة/  24612شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  16

 امجد محمد ابواليزيد وشريكيه

ة/ الى: اصبح اسم الشرك 27411شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211217،  فى تاريخ :   -  17

 فتحى محمد عبدالمنعم وشركائه

الى: اصبح اسم الشركة/  27411توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211217،  فى تاريخ :   -  18

 فتحى محمد عبدالمنعم وشركائه
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الى: اصبح اسم الشركة/  12222قم توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة بر  21211217،  فى تاريخ :   -  19

 كامل عرفه كامل وشريكه

الى: اصبح اسم الشركة/  12222شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211217،  فى تاريخ :   -  20

 كامل عرفه كامل وشريكه

الى: اصبح اسم الشركة/  31061ركة المقيدة برقم شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الش  21211224،  فى تاريخ :   -  21

 محمد رمضان على وشريكته

الى: اصبح اسم الشركة/  0046توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211231،  فى تاريخ :   -  22

 رامى احمد جمال الدين صالح وشركاه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 خالد محمد جمال الدين على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** بموجب محضر الجمعية العمومية التاسيسية المنعقدة -  1

تى تم االتى: أ( الموافقة على تعيين السادة اال 2121/7/2والمعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ  2117/12/20بتاريخ 

( السيدة/ فاطمة الزهراء 2عضو مجلس ادارة مستقل,  -( السيد/ مالك احمد ايهاب محمد فكرى سلطان 1اسمائهم فى مجلس االدارة: 

( 1: عضو مجلس ادارة مستقل ** ب( الموافقة على اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة ليصبح كاالتى -محسن جورج ميخائيل 

32017برقم       21211214رئيس مجلس ادارة ، تاريخ :  -ى حسين السيد/ خالد محمد جمال الدين عل  

عضو  -( السيد/ مروان فاروق عبدالله مصطفى يونس 2خالد محمد جمال الدين على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2

احمد ايهاب محمد فكرى  ( السيد/ مالك4عضو مجلس ادارة منتدب  -( السيد/ وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة 3مجلس ادارة 

ة عضو مجلس ادارة مستقل ج( تمت الموافق -( السيدة/ فاطمة الزهراء محسن جورج ميخائيل 0عضو مجلس ادارة مستقل  -سلطان 

االدارة منفردا  على تعديل صالحيات التوقيع عن الشركة لتصبح كالتالى: للسيد/ خالد محمد جمال الدين على حسين رئيس مجلس

32017برقم       21211214تعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير ، تاريخ : الحق فى ال  

خالد محمد جمال الدين على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص  -  3

د الرحمن مد جمال الدين على ومروان فاروق عبدالله مصطفى يونس ووائل عببكافة اشكالها ويكون الى اثنين من الساده/ خالد مح

البنوك  يوسف زيادة مجتمعان او الى منهم مجتمعا مع السيد/ طارق فؤاد محمود عبدالحميد المدير المالى للشركة التعامل مع جميع

االفراج عن مصارف والتوقيع على الشيكات ووالمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك وال

32017برقم       21211214راس المال وحق االقتراض كل ذلك بدون حد اقصى وكل ذلك باسم ، تاريخ :   

وبيع  خالد محمد جمال الدين على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتحويل -  4

بالنقد او باالجل كما  لسندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركةوتسديد كافة ا

اقيات لهم الحق فى شراء او التصرف فى العقارات او االراضي او التوقيع على عقود رهن اى من اصول الشركة او ابرام اى اتف

ما ذكر ،  دون حد اقصى وللسادة المذكورين الحق في توكيل او تفويض الغير فى كل او بعضمع البنوك او ابرام اى معامالت ب

32017برقم       21211214تاريخ :   

وضى الناصر بالله اسامه احمد مرسى محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك المتضامن/ ابراهيم فتحى الع -  5

33477برقم       21211210: شحاته واستالمه كافة حقوقه ، تاريخ   

وضى الناصر بالله اسامه احمد مرسى محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج الشريك المتضامن/ ابراهيم فتحى الع -  6

33477برقم       21211210شحاته واستالمه كافة حقوقه ، تاريخ :   
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ى شحاته ابراهيم فتحى العوضى شحاته  توصية بسيطة  شريك متخارج  خروج الشريك المتضامن/ ابراهيم فتحى العوض -  7

33477برقم       21211210واستالمه كافة حقوقه ، تاريخ :   

ى شحاته عوضابراهيم فتحى العوضى شحاته  توصية بسيطة  شريك متخارج  خروج الشريك المتضامن/ ابراهيم فتحى ال -  8

33477برقم       21211210واستالمه كافة حقوقه ، تاريخ :   

 الناصر بالله اسامه احمد مرسى محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  ** حق االدارة والتوقيع موكولة للشريك االول -  9

داع ك والمصارف من السحب وااليالمتضامن السيد/ الناصر بالله اسامه احمد مرسى محمد منفردا وذلك فى التعامل مع البنو

راضها امام والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغ

ت والمنقوال جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وال يتم البيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات

خ : والقروض والرهن باسم الشركة اال بموافقة جميع الشركاء وله الحق فى ان يفوض غيره فى كل او بعض ماذكر ، تاري

33477برقم       21211210  

ول الناصر بالله اسامه احمد مرسى محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  ** حق االدارة والتوقيع موكولة للشريك اال -  10

داع يد/ الناصر بالله اسامه احمد مرسى محمد منفردا وذلك فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليالمتضامن الس

راضها امام والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغ

والمنقوالت  ع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسياراتجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وال يتم البي

خ : والقروض والرهن باسم الشركة اال بموافقة جميع الشركاء وله الحق فى ان يفوض غيره فى كل او بعض ماذكر ، تاري

33477برقم       21211210  

لمتضامن خارج  ** حق االدارة والتوقيع موكولة للشريك االول اابراهيم فتحى العوضى شحاته  توصية بسيطة  شريك مت -  11

يع على السيد/ الناصر بالله اسامه احمد مرسى محمد منفردا وذلك فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوق

لجهات اغراضها امام جميع ا الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التعامل باسم الشركة وضمن

والقروض  الحكومية وغير الحكومية وال يتم البيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت

    21211210والرهن باسم الشركة اال بموافقة جميع الشركاء وله الحق فى ان يفوض غيره فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : 

33477  برقم   

لمتضامن ابراهيم فتحى العوضى شحاته  توصية بسيطة  شريك متخارج  ** حق االدارة والتوقيع موكولة للشريك االول ا -  12

يع على السيد/ الناصر بالله اسامه احمد مرسى محمد منفردا وذلك فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوق

لجهات بات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع االشيكات وفتح وغلق الحسا

والقروض  الحكومية وغير الحكومية وال يتم البيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت

    21211210ى ان يفوض غيره فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : والرهن باسم الشركة اال بموافقة جميع الشركاء وله الحق ف

33477برقم     

المه كافة شريف عبد الحكيم محمد رستم  شركة تضامن  مدير و شريك  **خروج الشريك/ حاتم حسن خليل االنصارى واست -  13

12736برقم       21211216حقوقه ، تاريخ :   

ستالمه كافة ية بسيطة  مدير و شريك  **خروج الشريك/ حاتم حسن خليل االنصارى واشريف عبد الحكيم محمد رستم  توص -  14

12736برقم       21211216حقوقه ، تاريخ :   

ه كافة حاتم حسن خليل االنصارى  شركة تضامن  شريك متخارج  **خروج الشريك/ حاتم حسن خليل االنصارى واستالم -  15

12736  برقم     21211216حقوقه ، تاريخ :   

المه كافة حاتم حسن خليل االنصارى  توصية بسيطة  شريك متخارج  **خروج الشريك/ حاتم حسن خليل االنصارى واست -  16

12736برقم       21211216حقوقه ، تاريخ :   

م محمد رستم حكيشريف عبد الحكيم محمد رستم  شركة تضامن  مدير و شريك  ** حق االدارة والتوقيع للسيد/ شريف عبد ال -  17

اضي والسيارات منفردا وله الحق في التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالر

كات وفتح والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشي
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ة وضمن ات واستصدار خطابات  وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركوغلق الحساب

12736برقم       21211216اغراضها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

كيم محمد رستم ارة والتوقيع للسيد/ شريف عبد الحشريف عبد الحكيم محمد رستم  توصية بسيطة  مدير و شريك  ** حق االد -  18

اضي والسيارات منفردا وله الحق في التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالر

كات وفتح يع على الشيوالمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوق

ة وضمن وغلق الحسابات واستصدار خطابات  وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشرك

12736برقم       21211216اغراضها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

حمد رستم من  شريك متخارج  ** حق االدارة والتوقيع للسيد/ شريف عبد الحكيم محاتم حسن خليل االنصارى  شركة تضا -  19

اضي والسيارات منفردا وله الحق في التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالر

كات وفتح لمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيوالمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وله حق التعامل مع جميع البنوك وا

ة وضمن وغلق الحسابات واستصدار خطابات  وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشرك

12736برقم       21211216اغراضها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

م محمد رستم حسن خليل االنصارى  توصية بسيطة  شريك متخارج  ** حق االدارة والتوقيع للسيد/ شريف عبد الحكيحاتم  -  20

اضي والسيارات منفردا وله الحق في التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالر

كات وفتح حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيوالمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وله 

ة وضمن وغلق الحسابات واستصدار خطابات  وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشرك

12736برقم       21211216اغراضها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

احمد محمد احمد الخميسى النجار  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  **بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  -  21

تم اعادة تشكيل مجلس االدارة ليصبح على  2121/7/27والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة الماليى بتاريخ 2121/4/17المنعقدة فى 

ى/ احمد محمد احمد الخميسى النجار رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى ممثال عن شركةالنحو التال   EFG HERMES ADVISOR INC  

ارق االستاذ/ ط -االستاذة/ ريهام حسن احمد فوزى العضو المنتدب ممثال عن شركة المجموعة المالية هيرمس لتداول السندات  -

كةتوفيق اسعد انطون عضو غير تنفيذى ممثال عن شر  EFG HERMES FINANCIAL  : 14007برقم       21211216، تاريخ  

االستاذ/ حسام يوسف محمود  -  MANAGEMENT  احمد محمد احمد الخميسى النجار  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة -  22

14007برقم       21211216االستاذ/ السيد عبدالودود حنفي محمود عضو مستقل ، تاريخ :  -حسن عضو مستقل   

احمد محمد احمد الخميسى النجار  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  **بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  -  23

تم اعادة تشكيل مجلس االدارة ليصبح على  2121/7/27والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة الماليه بتاريخ 2121/4/17المنعقدة فى 

احمد محمد احمد الخميسى النجار رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى ممثال عن شركة النحو التالى: االستاذ/   EFG HERMES 

ADVISOR INC  - االستاذ/ والء حازم احمد يسن  العضو المنتدب ممثال عن شركة EFG HERMES FINANTIAL 

MANAGEMENT  - ن شركةاالستاذ/ نبيل ابراهيم احمد موسى عضو مجلس ادارة غير تنفيذى ممثال ع  EFG  : تاريخ ،

12742برقم       21211216  

 -   HERMES REGIONAL INVESTMENT LTD  احمد محمد احمد الخميسى النجار  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة -  24

 - EFG HERMES REGIONAL INVESTMENT LTD االستاذ/ احمد حسن ثابت عبدالحليم عضو مجلس االدارة ممثال عن شركة

ة/ مها نبيل ماهر احمد عيد عضو مجلس االدارة غير تنفيذى ممثال عن شركةاالستاذ  EFG HERMES FINANCIAL 

MANAGEMENT -  قل ، االستاذ/ السيد عبدالودود حنفي محمود عضو مست -االستاذ/ حسام يوسف محمود حسن عضو مستقل

12742برقم       21211216تاريخ :   

جار  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  **بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية احمد محمد احمد الخميسى الن -  25

تم اعادة تشكيل مجلس االدارة ليصبح على  2121/7/27والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة الماليى بتاريخ 2121/0/0المنعقدة فى 

و االستاذ/ مصطفى اسماعيل طه جاد العض -ير تنفيذى النحو التالى/ احمد محمد احمد الخميسى النجار رئيس مجلس ادارة غ

االستاذ/ ماجد مصطفى كامل محمد العزب العيوطى عضو مجلس االدارة ممثال عن شركة المجموعة المالية هيرمس  -المنتدب 

31110   برقم    21211216االستاذة/ مها نبيل ماهر احمد عيد عضو مجلس االدارة غير التنفيذى ، تاريخ :  -القابضة    
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 -احمد محمد احمد الخميسى النجار  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ممثال عن شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة  -  26

ة االستاذ/ السيد عبدالودود حنفي محمود عضو مجلس االدار -االستاذ/ حسام يوسف محمود حسن عضو مجلس االدارة مستقل 

31110برقم       21211216مستقل ، تاريخ :   

 احمد سيد محمد السيد  شركة تضامن  شريك متضامن  **دخول الشريك المتضامن/ احمد سيد محمد السيد ، تاريخ : -  27

31612برقم       21211216  

 احمد سيد محمد السيد  شركة تضامن  شريك متضامن  **دخول الشريك المتضامن/ احمد سيد محمد السيد ، تاريخ : -  28

31612برقم       12162121  

 حامد محمود محمد غنيم  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول الشريك المتضامن / حامد محمود محمد غنيم ** حق االدارة -  29

والتعامل مع  والتوقيع: اتفق جميع االطراف على ان يكون حق االدارة والتوقيع من حق االطراف الثالثة فى التوقيع على الشيكات

القتراض من ولهم حق تمثيل الشركة امام جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية مجتمعين او منفردين  وفيما يخص حق االبنوك 

معين او البنوك او االفراد او اى جهة اخرى باسم الشركة يكون من حق السيد/ حامد محمود محمد غنيم والسيد/ محمد ربيع فايز مجت

32700برقم       21211217ض باسم الشركة ، تاريخ : منفردين على ان يكون هذا االقترا  

 حامد محمود محمد غنيم  شركة تضامن  شريك متضامن  دخول الشريك المتضامن / حامد محمود محمد غنيم ** حق االدارة -  30

والتعامل مع  الشيكات والتوقيع: اتفق جميع االطراف على ان يكون حق االدارة والتوقيع من حق االطراف الثالثة فى التوقيع على

القتراض من البنوك ولهم حق تمثيل الشركة امام جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية مجتمعين او منفردين  وفيما يخص حق ا

معين او البنوك او االفراد او اى جهة اخرى باسم الشركة يكون من حق السيد/ حامد محمود محمد غنيم والسيد/ محمد ربيع فايز مجت

32700برقم       21211217ردين على ان يكون هذا االقتراض باسم الشركة ، تاريخ : منف  

ة حامد محمود محمد غنيم  شركة تضامن  شريك متضامن  ولمصلحتها وضمن اغراضها وبما ال يضر بالشركة وفي حال -  31

هذا العقد مجتمعين افقة وتوقيع جميع الشركاء بالتصرفات الخاصة برهن او بيع االشياء المملوكة للشركة من اصول وخالفه تتم بمو

32700برقم       21211217كما يحق لهم توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ :   

ة حامد محمود محمد غنيم  شركة تضامن  شريك متضامن  ولمصلحتها وضمن اغراضها وبما ال يضر بالشركة وفي حال -  32

هذا العقد مجتمعين شياء المملوكة للشركة من اصول وخالفه تتم بموافقة وتوقيع جميع الشركاء بالتصرفات الخاصة برهن او بيع اال

32700برقم       21211217كما يحق لهم توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ :   

 ر واستالمه كافةمحسن محمد محمد النجار  توصية بسيطة  شريك متخارج  **خروج الشريك/  محسن محمد محمد النجا -  33

26217برقم       21211217حقوقه** حق االدارة والتوقيع للشريك/ عمار ابراهيم ابراهيم سالم منفردا ، تاريخ :   

 محسن محمد محمد النجار  توصية بسيطة  شريك متخارج  **خروج الشريك/  محسن محمد محمد النجار واستالمه كافة -  34

26217برقم       21211217لشريك/ عمار ابراهيم ابراهيم سالم منفردا ، تاريخ : حقوقه** حق االدارة والتوقيع ل  

 محسن محمد محمد النجار  توصية بسيطة  شريك متخارج  **خروج الشريك/  محسن محمد محمد النجار واستالمه كافة -  35

26217برقم       21211217يخ : حقوقه** حق االدارة والتوقيع للشريك/ عمار ابراهيم ابراهيم سالم منفردا ، تار  

لى( اميرة محمد فوزى على  شركة تضامن  مدير و شريك  ** اصبح حق االدارة والتوقيع للشريكة )اميرة محمد فوزى ع -  36

يكات والرهن منفرده وذلك امام الجهات الحكومية والغير حكومية وفتح الحسابات بالبنوك وااليداع والسحب منها والتوقيع على الش

ى توكيل الغير قود وشراء االصول والسيارات باسم الشركة وكذلك بيع االصول الثابتة ولها الحق فوفض الرهن بالبنوك وابرام الع

20312برقم       21211211فى بعض او كل ما سبق ، تاريخ :   

لى( اميرة محمد فوزى على  شركة تضامن  مدير و شريك  ** اصبح حق االدارة والتوقيع للشريكة )اميرة محمد فوزى ع -  37

يكات والرهن فرده وذلك امام الجهات الحكومية والغير حكومية وفتح الحسابات بالبنوك وااليداع والسحب منها والتوقيع على الشمن

ى توكيل الغير وفض الرهن بالبنوك وابرام العقود وشراء االصول والسيارات باسم الشركة وكذلك بيع االصول الثابتة ولها الحق ف

20312برقم       21211211اريخ : فى بعض او كل ما سبق ، ت  
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لى( اميرة محمد فوزى على  شركة تضامن  مدير و شريك  ** اصبح حق االدارة والتوقيع للشريكة )اميرة محمد فوزى ع -  38

رهن يكات والمنفرده وذلك امام الجهات الحكومية والغير حكومية وفتح الحسابات بالبنوك وااليداع والسحب منها والتوقيع على الش

ى توكيل الغير وفض الرهن بالبنوك وابرام العقود وشراء االصول والسيارات باسم الشركة وكذلك بيع االصول الثابتة ولها الحق ف

20312برقم       21211211فى بعض او كل ما سبق ، تاريخ :   

لى( للشريكة )اميرة محمد فوزى عاميرة محمد فوزى على  شركة تضامن  مدير و شريك  ** اصبح حق االدارة والتوقيع  -  39

يكات والرهن منفرده وذلك امام الجهات الحكومية والغير حكومية وفتح الحسابات بالبنوك وااليداع والسحب منها والتوقيع على الش

يل الغير ى توكوفض الرهن بالبنوك وابرام العقود وشراء االصول والسيارات باسم الشركة وكذلك بيع االصول الثابتة ولها الحق ف

20312برقم       21211211فى بعض او كل ما سبق ، تاريخ :   

لى( اميرة محمد فوزى على  شركة تضامن  مدير و شريك  ** اصبح حق االدارة والتوقيع للشريكة )اميرة محمد فوزى ع -  40

يكات والرهن حب منها والتوقيع على الشمنفرده وذلك امام الجهات الحكومية والغير حكومية وفتح الحسابات بالبنوك وااليداع والس

ى توكيل الغير وفض الرهن بالبنوك وابرام العقود وشراء االصول والسيارات باسم الشركة وكذلك بيع االصول الثابتة ولها الحق ف

20312برقم       21211211فى بعض او كل ما سبق ، تاريخ :   

لى( يك  ** اصبح حق االدارة والتوقيع للشريكة )اميرة محمد فوزى عاميرة محمد فوزى على  شركة تضامن  مدير و شر -  41

يكات والرهن منفرده وذلك امام الجهات الحكومية والغير حكومية وفتح الحسابات بالبنوك وااليداع والسحب منها والتوقيع على الش

ى توكيل الغير االصول الثابتة ولها الحق ف وفض الرهن بالبنوك وابرام العقود وشراء االصول والسيارات باسم الشركة وكذلك بيع

20312برقم       21211211فى بعض او كل ما سبق ، تاريخ :   

عمرو محمد عوض صالح  شركة تضامن  شريك متخارج  ** تم تخارجه من الشركة واستالمه كافه حقوقه ، تاريخ :  -  42

21422برقم       21211211  

تضامن  شريك متخارج  ** تم تخارجه من الشركة واستالمه كافه حقوقه ، تاريخ : عمرو محمد عوض صالح  شركة  -  43

21422برقم       21211211  

عمرو محمد عوض صالح  شركة تضامن  شريك متخارج  ** تم تخارجه من الشركة واستالمه كافه حقوقه ، تاريخ :  -  44

21422برقم       21211211  

خ : شركة تضامن  شريك متخارج  ** تم تخارجه من الشركة واستالمه كافه حقوقه ، تاري  سعيد عيد عبداللطيف احمد -  45

21422برقم       21211211  

خ : سعيد عيد عبداللطيف احمد  شركة تضامن  شريك متخارج  ** تم تخارجه من الشركة واستالمه كافه حقوقه ، تاري -  46

21422برقم       21211211  

خ : داللطيف احمد  شركة تضامن  شريك متخارج  ** تم تخارجه من الشركة واستالمه كافه حقوقه ، تاريسعيد عيد عب -  47

21422برقم       21211211  

عمرو محمد عوض صالح  شركة تضامن  شريك متخارج  ** تم تخارجه من الشركة واستالمه كافه حقوقه ، تاريخ :  -  48

21422برقم       21211211  

محمد عوض صالح  شركة تضامن  شريك متخارج  ** تم تخارجه من الشركة واستالمه كافه حقوقه ، تاريخ :  عمرو -  49

21422برقم       21211211  

عمرو محمد عوض صالح  شركة تضامن  شريك متخارج  ** تم تخارجه من الشركة واستالمه كافه حقوقه ، تاريخ :  -  50

21422برقم       21211211  

خ : يد عيد عبداللطيف احمد  شركة تضامن  شريك متخارج  ** تم تخارجه من الشركة واستالمه كافه حقوقه ، تاريسع -  51

21422برقم       21211211  
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خ : سعيد عيد عبداللطيف احمد  شركة تضامن  شريك متخارج  ** تم تخارجه من الشركة واستالمه كافه حقوقه ، تاري -  52

42221برقم       21211211  

خ : سعيد عيد عبداللطيف احمد  شركة تضامن  شريك متخارج  ** تم تخارجه من الشركة واستالمه كافه حقوقه ، تاري -  53

21422برقم       21211211  

حقوقها  هاله عبدالنبى كمال محمد  شركة تضامن  شريك متخارج  **خروج السيدة/ هاله عبدالنبى كمال محمد واستالمها كافة -  54

22403برقم       21211212تاريخ :  ،  

حقوقها  هاله عبدالنبى كمال محمد  شركة تضامن  شريك متخارج  **خروج السيدة/ هاله عبدالنبى كمال محمد واستالمها كافة -  55

22403برقم       21211212، تاريخ :   

افة / هاله عبدالنبى كمال محمد واستالمها كهاله عبدالنبى كمال محمد  توصية بسيطة  شريك متخارج  **خروج السيدة -  56

22403برقم       21211212حقوقها ، تاريخ :   

افة هاله عبدالنبى كمال محمد  توصية بسيطة  شريك متخارج  **خروج السيدة/ هاله عبدالنبى كمال محمد واستالمها ك -  57

22403برقم       21211212حقوقها ، تاريخ :   

اضى ر االعصر  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** خروج الشريك المتضامن/ كرم سيد كرم حسين رتيمور سامح حيد -  58

26214برقم       21211212واستالمه كافة حقوقه ، تاريخ :   

اضى تيمور سامح حيدر االعصر  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** خروج الشريك المتضامن/ كرم سيد كرم حسين ر -  59

26214برقم       21211212قوقه ، تاريخ : واستالمه كافة ح  

ى تيمور سامح حيدر االعصر  شركة تضامن  شريك متضامن  ** خروج الشريك المتضامن/ كرم سيد كرم حسين راض -  60

26214برقم       21211212واستالمه كافة حقوقه ، تاريخ :   

ى روج الشريك المتضامن/ كرم سيد كرم حسين راضتيمور سامح حيدر االعصر  شركة تضامن  شريك متضامن  ** خ -  61

26214برقم       21211212واستالمه كافة حقوقه ، تاريخ :   

اضى كرم سيد كرم حسين راضى  توصية بسيطة  شريك متخارج  ** خروج الشريك المتضامن/ كرم سيد كرم حسين ر -  62

26214برقم       21211212واستالمه كافة حقوقه ، تاريخ :   

اضى كرم سيد كرم حسين راضى  توصية بسيطة  شريك متخارج  ** خروج الشريك المتضامن/ كرم سيد كرم حسين ر -  63

26214برقم       21211212واستالمه كافة حقوقه ، تاريخ :   

 ىكرم سيد كرم حسين راضى  شركة تضامن  شريك متخارج  ** خروج الشريك المتضامن/ كرم سيد كرم حسين راض -  64

26214برقم       21211212واستالمه كافة حقوقه ، تاريخ :   

ى كرم سيد كرم حسين راضى  شركة تضامن  شريك متخارج  ** خروج الشريك المتضامن/ كرم سيد كرم حسين راض -  65

26214برقم       21211212واستالمه كافة حقوقه ، تاريخ :   

ادارة  تيمور سامح حيدر االعصر  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** دخول الشريك/ تيمور سامح حيدر االعصر** حق -  66

نهما تهدف الى الشركة والتوقيع عنها موكولة للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين شريطة ان تكون االعمال التى تصدر م

يداع وربط الودائع عامل مع البنوك بكافة التعامالت المصرفيه بفتح الحسابات والسحب واالتحقيق اغراض الشركة ولهما الحق في الت

وفكها وكذا لهما حق االقتراض والرهن وبيع وشراء اصول الشركة ويكون اليهما حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه 

26214برقم       21211212الصالحيات ، تاريخ :   

ادارة  عصر  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** دخول الشريك/ تيمور سامح حيدر االعصر** حقتيمور سامح حيدر اال -  67

نهما تهدف الى الشركة والتوقيع عنها موكولة للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين شريطة ان تكون االعمال التى تصدر م
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يداع وربط الودائع امالت المصرفيه بفتح الحسابات والسحب واالتحقيق اغراض الشركة ولهما الحق في التعامل مع البنوك بكافة التع

وفكها وكذا لهما حق االقتراض والرهن وبيع وشراء اصول الشركة ويكون اليهما حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه 

26214برقم       21211212الصالحيات ، تاريخ :   

ة امن  ** دخول الشريك/ تيمور سامح حيدر االعصر** حق ادارتيمور سامح حيدر االعصر  شركة تضامن  شريك متض -  68

نهما تهدف الى الشركة والتوقيع عنها موكولة للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين شريطة ان تكون االعمال التى تصدر م

يداع وربط الودائع ات والسحب واالتحقيق اغراض الشركة ولهما الحق في التعامل مع البنوك بكافة التعامالت المصرفيه بفتح الحساب

وفكها وكذا لهما حق االقتراض والرهن وبيع وشراء اصول الشركة ويكون اليهما حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه 

26214برقم       21211212الصالحيات ، تاريخ :   

ة سامح حيدر االعصر** حق ادار تيمور سامح حيدر االعصر  شركة تضامن  شريك متضامن  ** دخول الشريك/ تيمور -  69

نهما تهدف الى الشركة والتوقيع عنها موكولة للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين شريطة ان تكون االعمال التى تصدر م

ودائع يداع وربط التحقيق اغراض الشركة ولهما الحق في التعامل مع البنوك بكافة التعامالت المصرفيه بفتح الحسابات والسحب واال

وفكها وكذا لهما حق االقتراض والرهن وبيع وشراء اصول الشركة ويكون اليهما حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه 

26214برقم       21211212الصالحيات ، تاريخ :   

رة ادا كرم سيد كرم حسين راضى  توصية بسيطة  شريك متخارج  ** دخول الشريك/ تيمور سامح حيدر االعصر** حق -  70

نهما تهدف الى الشركة والتوقيع عنها موكولة للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين شريطة ان تكون االعمال التى تصدر م

يداع وربط الودائع تحقيق اغراض الشركة ولهما الحق في التعامل مع البنوك بكافة التعامالت المصرفيه بفتح الحسابات والسحب واال

القتراض والرهن وبيع وشراء اصول الشركة ويكون اليهما حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه وفكها وكذا لهما حق ا

26214برقم       21211212الصالحيات ، تاريخ :   

ادارة  كرم سيد كرم حسين راضى  توصية بسيطة  شريك متخارج  ** دخول الشريك/ تيمور سامح حيدر االعصر** حق -  71

نهما تهدف الى كولة للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين شريطة ان تكون االعمال التى تصدر مالشركة والتوقيع عنها مو

يداع وربط الودائع تحقيق اغراض الشركة ولهما الحق في التعامل مع البنوك بكافة التعامالت المصرفيه بفتح الحسابات والسحب واال

اصول الشركة ويكون اليهما حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه وفكها وكذا لهما حق االقتراض والرهن وبيع وشراء 

26214برقم       21211212الصالحيات ، تاريخ :   

ة كرم سيد كرم حسين راضى  شركة تضامن  شريك متخارج  ** دخول الشريك/ تيمور سامح حيدر االعصر** حق ادار -  72

نهما تهدف الى تمعين او منفردين شريطة ان تكون االعمال التى تصدر مالشركة والتوقيع عنها موكولة للشريكين المتضامنين مج

يداع وربط الودائع تحقيق اغراض الشركة ولهما الحق في التعامل مع البنوك بكافة التعامالت المصرفيه بفتح الحسابات والسحب واال

توكيل الغير فى كل او بعض هذه  وفكها وكذا لهما حق االقتراض والرهن وبيع وشراء اصول الشركة ويكون اليهما حق

26214برقم       21211212الصالحيات ، تاريخ :   

ة كرم سيد كرم حسين راضى  شركة تضامن  شريك متخارج  ** دخول الشريك/ تيمور سامح حيدر االعصر** حق ادار -  73

نهما تهدف الى كون االعمال التى تصدر مالشركة والتوقيع عنها موكولة للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين شريطة ان ت

يداع وربط الودائع تحقيق اغراض الشركة ولهما الحق في التعامل مع البنوك بكافة التعامالت المصرفيه بفتح الحسابات والسحب واال

ذه وفكها وكذا لهما حق االقتراض والرهن وبيع وشراء اصول الشركة ويكون اليهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ه

26214برقم       21211212الصالحيات ، تاريخ :   

تضامن ، انجى على دسوقى حسين  توصية بسيطة  شريك متضامن  **دخول الشريكة/ انجى على دسوقى حسين شريك م -  74

32111برقم       21211212تاريخ :   

تضامن ، ى على دسوقى حسين شريك مانجى على دسوقى حسين  توصية بسيطة  شريك متضامن  **دخول الشريكة/ انج -  75

32111برقم       21211212تاريخ :   

حقوقه ،  سيد فتحى سيد مخلوف  شركة تضامن  شريك متخارج  خروج الشريك/ سيد فتحى سيد مخلوف واستالمه كافة -  76

23127برقم       21211212تاريخ :   
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حقوقه ،  ج الشريك/ سيد فتحى سيد مخلوف واستالمه كافةسيد فتحى سيد مخلوف  شركة تضامن  شريك متخارج  خرو -  77

23127برقم       21211212تاريخ :   

قه ، امانى محمد احمد امين  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج الشريك/ سيد فتحى سيد مخلوف واستالمه كافة حقو -  78

23127برقم       21211212تاريخ :   

قه ، تضامن  شريك متضامن  خروج الشريك/ سيد فتحى سيد مخلوف واستالمه كافة حقو امانى محمد احمد امين  شركة -  79

23127برقم       21211212تاريخ :   

حقوقه ،  حمدى احمد محمد التلوانى  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج الشريك/ سيد فتحى سيد مخلوف واستالمه كافة -  80

23127برقم       21211212تاريخ :   

حقوقه ،  حمدى احمد محمد التلوانى  شركة تضامن  شريك متضامن  خروج الشريك/ سيد فتحى سيد مخلوف واستالمه كافة -  81

23127برقم       21211212تاريخ :   

خ : سيد فتحى سيد مخلوف  شركة تضامن  شريك متخارج  **دخول الشريكة المتضامنه/ امانى محمد احمد امين ، تاري -  82

23127برقم       21211212  

خ : سيد فتحى سيد مخلوف  شركة تضامن  شريك متخارج  **دخول الشريكة المتضامنه/ امانى محمد احمد امين ، تاري -  83

23127برقم       21211212  

: امانى محمد احمد امين  شركة تضامن  شريك متضامن  **دخول الشريكة المتضامنه/ امانى محمد احمد امين ، تاريخ  -  84

23127برقم       21211212  

امانى محمد احمد امين  شركة تضامن  شريك متضامن  **دخول الشريكة المتضامنه/ امانى محمد احمد امين ، تاريخ :  -  85

23127برقم       21211212  

خ : حمد امين ، تاريحمدى احمد محمد التلوانى  شركة تضامن  شريك متضامن  **دخول الشريكة المتضامنه/ امانى محمد ا -  86

23127برقم       21211212  

خ : حمدى احمد محمد التلوانى  شركة تضامن  شريك متضامن  **دخول الشريكة المتضامنه/ امانى محمد احمد امين ، تاري -  87

23127برقم       21211212  

من**  ** مد محمد التلوانى شريك متضاسيد فتحى سيد مخلوف  شركة تضامن  شريك متخارج  ** دخول الشريك/ حمدى اح -  88

حمد احمد اصبح حق االدارة والتوقيع من حق الشركاء المتضامين باجتماع الشريك/ حمدى احمد محمد التلوانى مع الشريك/ امانى م

لتعامل باسم امين او الشريك/ سعد حامد السيد عفيفى مع الشريك/ امانى محمد احمد امين وذلك فى التوقيع عن الشركة والحق فى ا

قيع الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والخاص وقطاع االعمال والهيئات والوزارات وكذلك التو

23127برقم       21211212على عقود الشراء  وابرام كافة العقود والصفقات ، تاريخ :   

من**  ** ** دخول الشريك/ حمدى احمد محمد التلوانى شريك متضا  سيد فتحى سيد مخلوف  شركة تضامن  شريك متخارج -  89

حمد احمد اصبح حق االدارة والتوقيع من حق الشركاء المتضامين باجتماع الشريك/ حمدى احمد محمد التلوانى مع الشريك/ امانى م

لتعامل باسم وقيع عن الشركة والحق فى اامين او الشريك/ سعد حامد السيد عفيفى مع الشريك/ امانى محمد احمد امين وذلك فى الت

قيع الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والخاص وقطاع االعمال والهيئات والوزارات وكذلك التو

23127برقم       21211212على عقود الشراء  وابرام كافة العقود والصفقات ، تاريخ :   

ين  شركة تضامن  شريك متضامن  ** دخول الشريك/ حمدى احمد محمد التلوانى شريك متضامن**  امانى محمد احمد ام -  90

ى محمد ** اصبح حق االدارة والتوقيع من حق الشركاء المتضامين باجتماع الشريك/ حمدى احمد محمد التلوانى مع الشريك/ امان

ى التعامل محمد احمد امين وذلك فى التوقيع عن الشركة والحق ف احمد امين او الشريك/ سعد حامد السيد عفيفى مع الشريك/ امانى

 باسم الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والخاص وقطاع االعمال والهيئات والوزارات وكذلك

27231برقم       21211212التوقيع على عقود الشراء  وابرام كافة العقود والصفقات ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

امانى محمد احمد امين  شركة تضامن  شريك متضامن  ** دخول الشريك/ حمدى احمد محمد التلوانى شريك متضامن**   -  91

ى محمد ** اصبح حق االدارة والتوقيع من حق الشركاء المتضامين باجتماع الشريك/ حمدى احمد محمد التلوانى مع الشريك/ امان

ى التعامل لسيد عفيفى مع الشريك/ امانى محمد احمد امين وذلك فى التوقيع عن الشركة والحق فاحمد امين او الشريك/ سعد حامد ا

 باسم الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والخاص وقطاع االعمال والهيئات والوزارات وكذلك

23127برقم       21211212يخ : التوقيع على عقود الشراء  وابرام كافة العقود والصفقات ، تار  

امن** حمدى احمد محمد التلوانى  شركة تضامن  شريك متضامن  ** دخول الشريك/ حمدى احمد محمد التلوانى شريك متض -  92

ى محمد ** اصبح حق االدارة والتوقيع من حق الشركاء المتضامين باجتماع الشريك/ حمدى احمد محمد التلوانى مع الشريك/ امان 

ى التعامل حمد امين او الشريك/ سعد حامد السيد عفيفى مع الشريك/ امانى محمد احمد امين وذلك فى التوقيع عن الشركة والحق فا

 باسم الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والخاص وقطاع االعمال والهيئات والوزارات وكذلك

23127برقم       21211212رام كافة العقود والصفقات ، تاريخ : التوقيع على عقود الشراء  واب  

امن** حمدى احمد محمد التلوانى  شركة تضامن  شريك متضامن  ** دخول الشريك/ حمدى احمد محمد التلوانى شريك متض -  93

ى محمد تلوانى مع الشريك/ امان** اصبح حق االدارة والتوقيع من حق الشركاء المتضامين باجتماع الشريك/ حمدى احمد محمد ال 

ى التعامل احمد امين او الشريك/ سعد حامد السيد عفيفى مع الشريك/ امانى محمد احمد امين وذلك فى التوقيع عن الشركة والحق ف

 كباسم الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والخاص وقطاع االعمال والهيئات والوزارات وكذل

23127برقم       21211212التوقيع على عقود الشراء  وابرام كافة العقود والصفقات ، تاريخ :   

ع وشراء سيد فتحى سيد مخلوف  شركة تضامن  شريك متخارج  باسم الشركة ولصالح الشركة والتوقيع على عقود بي -  94

لشركة امام القضاء المنقوالت والسيارات باسم الشركة والتوقيع على كافة الشيكات والفواتير والمستندات والمحررات وفى وتمثيل ا

حب كات والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات بالبنوك وصرف واصدار الشيكات  والسوالمحاكم والجمارك والهيئات والشر

لشركة او وااليداعباسم الشركة فيما عدا ما يخص بيع اصول الشركة او رهنها او االقتراض من البنوك وحق الكفالة التضامنية ل

23127برقم       21211212 الشركات الشقيقة او للغير من الشركات واالفراد فيكون التوقيع ، تاريخ :  

ع وشراء سيد فتحى سيد مخلوف  شركة تضامن  شريك متخارج  باسم الشركة ولصالح الشركة والتوقيع على عقود بي -  95

لشركة امام القضاء المنقوالت والسيارات باسم الشركة والتوقيع على كافة الشيكات والفواتير والمستندات والمحررات وفى وتمثيل ا

حب كم والجمارك والهيئات والشركات والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات بالبنوك وصرف واصدار الشيكات  والسوالمحا

لشركة او وااليداعباسم الشركة فيما عدا ما يخص بيع اصول الشركة او رهنها او االقتراض من البنوك وحق الكفالة التضامنية ل

23127برقم       21211212اد فيكون التوقيع ، تاريخ : الشركات الشقيقة او للغير من الشركات واالفر  

راء امانى محمد احمد امين  شركة تضامن  شريك متضامن  باسم الشركة ولصالح الشركة والتوقيع على عقود بيع وش -  96

لشركة امام القضاء يل االمنقوالت والسيارات باسم الشركة والتوقيع على كافة الشيكات والفواتير والمستندات والمحررات وفى وتمث

حب والمحاكم والجمارك والهيئات والشركات والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات بالبنوك وصرف واصدار الشيكات  والس

لشركة او وااليداعباسم الشركة فيما عدا ما يخص بيع اصول الشركة او رهنها او االقتراض من البنوك وحق الكفالة التضامنية ل

23127برقم       21211212ة او للغير من الشركات واالفراد فيكون التوقيع ، تاريخ : الشركات الشقيق  

راء امانى محمد احمد امين  شركة تضامن  شريك متضامن  باسم الشركة ولصالح الشركة والتوقيع على عقود بيع وش -  97

لشركة امام القضاء المستندات والمحررات وفى وتمثيل االمنقوالت والسيارات باسم الشركة والتوقيع على كافة الشيكات والفواتير و

حب والمحاكم والجمارك والهيئات والشركات والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات بالبنوك وصرف واصدار الشيكات  والس

لشركة او نية لوااليداعباسم الشركة فيما عدا ما يخص بيع اصول الشركة او رهنها او االقتراض من البنوك وحق الكفالة التضام

23127برقم       21211212الشركات الشقيقة او للغير من الشركات واالفراد فيكون التوقيع ، تاريخ :   

ع وشراء حمدى احمد محمد التلوانى  شركة تضامن  شريك متضامن  باسم الشركة ولصالح الشركة والتوقيع على عقود بي -  98

لشركة امام القضاء يع على كافة الشيكات والفواتير والمستندات والمحررات وفى وتمثيل االمنقوالت والسيارات باسم الشركة والتوق

حب والمحاكم والجمارك والهيئات والشركات والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات بالبنوك وصرف واصدار الشيكات  والس

لشركة او اض من البنوك وحق الكفالة التضامنية لوااليداعباسم الشركة فيما عدا ما يخص بيع اصول الشركة او رهنها او االقتر

23127برقم       21211212الشركات الشقيقة او للغير من الشركات واالفراد فيكون التوقيع ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

ع وشراء حمدى احمد محمد التلوانى  شركة تضامن  شريك متضامن  باسم الشركة ولصالح الشركة والتوقيع على عقود بي -  99

لشركة امام القضاء ت والسيارات باسم الشركة والتوقيع على كافة الشيكات والفواتير والمستندات والمحررات وفى وتمثيل االمنقوال

حب والمحاكم والجمارك والهيئات والشركات والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات بالبنوك وصرف واصدار الشيكات  والس

لشركة او اصول الشركة او رهنها او االقتراض من البنوك وحق الكفالة التضامنية ل وااليداعباسم الشركة فيما عدا ما يخص بيع

23127برقم       21211212الشركات الشقيقة او للغير من الشركات واالفراد فيكون التوقيع ، تاريخ :   

صلحة لتوقيع امام مسيد فتحى سيد مخلوف  شركة تضامن  شريك متخارج  للشركاء المتضامنين مجتمعين فقط  وا -  100

وكيل او الضرائب المصرية ولجان الطعن والسجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى وفى كل امور الشركة ولهم حق ت

23127برقم       21211212تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

صلحة المتضامنين مجتمعين فقط  والتوقيع امام مسيد فتحى سيد مخلوف  شركة تضامن  شريك متخارج  للشركاء  -  101

وكيل او الضرائب المصرية ولجان الطعن والسجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى وفى كل امور الشركة ولهم حق ت

23127برقم       21211212تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

حة تضامن  شريك متضامن  للشركاء المتضامنين مجتمعين فقط  والتوقيع امام مصلامانى محمد احمد امين  شركة  -  102

وكيل او الضرائب المصرية ولجان الطعن والسجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى وفى كل امور الشركة ولهم حق ت

23127برقم       21211212تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

حة امانى محمد احمد امين  شركة تضامن  شريك متضامن  للشركاء المتضامنين مجتمعين فقط  والتوقيع امام مصل -  103

وكيل او الضرائب المصرية ولجان الطعن والسجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى وفى كل امور الشركة ولهم حق ت

23127برقم       11212212تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

صلحة حمدى احمد محمد التلوانى  شركة تضامن  شريك متضامن  للشركاء المتضامنين مجتمعين فقط  والتوقيع امام م -  104

وكيل او الضرائب المصرية ولجان الطعن والسجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى وفى كل امور الشركة ولهم حق ت

23127برقم       21211212كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :  تفويض الغير فى  

صلحة حمدى احمد محمد التلوانى  شركة تضامن  شريك متضامن  للشركاء المتضامنين مجتمعين فقط  والتوقيع امام م -  105

وكيل او ولهم حق تالضرائب المصرية ولجان الطعن والسجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى وفى كل امور الشركة 

23127برقم       21211212تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

شيماء محمود احمد رجب  شركة تضامن  شريك متخارج  **خروج الشريكة/  شيماء محمود احمد رجب واستالمها كافة  -  106

12211برقم       21211213حقوقها ، تاريخ :   

رجب  شركة تضامن  شريك متخارج  **خروج الشريكة/  شيماء محمود احمد رجب واستالمها كافة  شيماء محمود احمد -  107

12211برقم       21211213حقوقها ، تاريخ :   

شيماء محمود احمد رجب  شركة تضامن  شريك متخارج  **خروج الشريكة/  شيماء محمود احمد رجب واستالمها كافة  -  108

12211برقم       13212112حقوقها ، تاريخ :   

ة شيماء محمود احمد رجب  توصية بسيطة  شريك متخارج  **خروج الشريكة/  شيماء محمود احمد رجب واستالمها كاف -  109

12211برقم       21211213حقوقها ، تاريخ :   

ة د رجب واستالمها كافشيماء محمود احمد رجب  توصية بسيطة  شريك متخارج  **خروج الشريكة/  شيماء محمود احم -  110

12211برقم       21211213حقوقها ، تاريخ :   

ة شيماء محمود احمد رجب  توصية بسيطة  شريك متخارج  **خروج الشريكة/  شيماء محمود احمد رجب واستالمها كاف -  111

12211برقم       21211213حقوقها ، تاريخ :   

معتز  مدير و شريك  **اصبح حق االدارة والتوقيع لكل من الشريك االول / معتز محمد زكى عبد النبى  شركة تضامن  -  112

جتمعين او محمد زكى عبدالنبي , والشريك/ محمد شحات مرسي بيومى مجتمعين او منفردين وحق التوقيع موكل لجميع الشركاء م
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ك منفردا عنوانها وال يحق الى شريمنفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وب

نها سواء التوقيع على قرض باسم الشركة او بيع اى اصل من اصول الشركة ولكن بتوقيع جميع الشركاء مجتمعين على اى م

31112برقم       21211213القرض او بيع االصول ويكون حق التوقيع على شيكات حسابات الشركة موكل للشريك ، تاريخ :   

يز تز محمد زكى عبد النبى  شركة تضامن  مدير و شريك  االول/ معتز محمد زكى والشريك/ محمد مختار عبدالعزمع -  113

برقم     21211213 مجتمعين فقط في التوقيع على الشيكات ولهم الحق فى تفويض او توكيل الغير في كل اوبعض ماذكر ، تاريخ :

  31112  

محمد  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ محمد عبدالسميع  محمد عبدالسميع محمد عبدالغنى -  114

ة عقود الرهن عبدالغنى الى شريك متضامن ** حق االدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين وذلك على كاف

سابات وايداع متها فى البنوك ولهم حق فتح حواالقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الداخلية ولهم حق فتح اعتمادات وسحب قي

ذنية والشيكات كافة المبالغ لدى البنوك باسم ولصالح الشركة والتوقيع على عقود الشراء والمستندات والكمبياالت والسندات اال

23122برقم       21211213وصرف قيمتها اما فيما يخص البيع وابرامها للشركاء جميعا ، تاريخ :   

محمد  مد عبدالسميع محمد عبدالغنى  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ محمد عبدالسميعمح -  115

ة عقود الرهن عبدالغنى الى شريك متضامن ** حق االدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين وذلك على كاف

سابات وايداع هم حق فتح اعتمادات وسحب قيمتها فى البنوك ولهم حق فتح حواالقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الداخلية ول

ذنية والشيكات كافة المبالغ لدى البنوك باسم ولصالح الشركة والتوقيع على عقود الشراء والمستندات والكمبياالت والسندات اال

23122برقم       21211213وصرف قيمتها اما فيما يخص البيع وابرامها للشركاء جميعا ، تاريخ :   

الشريك  احمد احمد محمد مصطفى البنا  توصية بسيطة  مدير و شريك  ** اضافة الى االدارة والتوقيع يحق للطرف االول -  116

والصلح واستالم  المتضامن بصفته مديرا منفردا للشركة توكيل الغير بالمرافعة والمدافعة والمخاصمة وطلبات االستئناف والنقض

كية وادارتها وتوكبل تسليمها وتقديم الطلبات والتنفيذ واستالم مبالغ االحكام وايضا له الحق منفردا فى فتح الحسابات البناالحكام و

ح الحسابات الغير فى ذلك ** الطرف االول هو مدير الشركة منفردا بكامل الصالحيات ويحق له منفردا طلب القروض البنكية وفت

22111برقم       21211216راك فيها وتجديد ، تاريخ : وفتح صناديق االمانات واالشت  

الشريك  احمد احمد محمد مصطفى البنا  توصية بسيطة  مدير و شريك  ** اضافة الى االدارة والتوقيع يحق للطرف االول -  117

والصلح واستالم  اف والنقضالمتضامن بصفته مديرا منفردا للشركة توكيل الغير بالمرافعة والمدافعة والمخاصمة وطلبات االستئن

كية وادارتها وتوكبل االحكام وتسليمها وتقديم الطلبات والتنفيذ واستالم مبالغ االحكام وايضا له الحق منفردا فى فتح الحسابات البن

حسابات ح الالغير فى ذلك ** الطرف االول هو مدير الشركة منفردا بكامل الصالحيات ويحق له منفردا طلب القروض البنكية وفت

22111برقم       21211216وفتح صناديق االمانات واالشتراك فيها وتجديد ، تاريخ :   

الشريك  احمد احمد محمد مصطفى البنا  توصية بسيطة  مدير و شريك  ** اضافة الى االدارة والتوقيع يحق للطرف االول -  118

والصلح واستالم  والمدافعة والمخاصمة وطلبات االستئناف والنقضالمتضامن بصفته مديرا منفردا للشركة توكيل الغير بالمرافعة 

كية وادارتها وتوكبل االحكام وتسليمها وتقديم الطلبات والتنفيذ واستالم مبالغ االحكام وايضا له الحق منفردا فى فتح الحسابات البن

ح الحسابات منفردا طلب القروض البنكية وفت الغير فى ذلك ** الطرف االول هو مدير الشركة منفردا بكامل الصالحيات ويحق له

22111برقم       21211216وفتح صناديق االمانات واالشتراك فيها وتجديد ، تاريخ :   

لبنكى وفتح احمد احمد محمد مصطفى البنا  توصية بسيطة  مدير و شريك  اشتراكها وطلب االعتماد البنكى وطلب الضمان ا -  119

ة ، تاريخ : المحافظ االستثمارية وتحرير وتعديل والغاء االوامر واسترداد وحدات الصناديق االستثماريواشتراك وادارة وتصفية 

22111برقم       21211216  

لبنكى وفتح احمد احمد محمد مصطفى البنا  توصية بسيطة  مدير و شريك  اشتراكها وطلب االعتماد البنكى وطلب الضمان ا -  120

ة ، تاريخ : المحافظ االستثمارية وتحرير وتعديل والغاء االوامر واسترداد وحدات الصناديق االستثماري واشتراك وادارة وتصفية

22111برقم       21211216  

لبنكى وفتح احمد احمد محمد مصطفى البنا  توصية بسيطة  مدير و شريك  اشتراكها وطلب االعتماد البنكى وطلب الضمان ا -  121

ة ، تاريخ : ة المحافظ االستثمارية وتحرير وتعديل والغاء االوامر واسترداد وحدات الصناديق االستثماريواشتراك وادارة وتصفي

22111برقم       21211216  
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ران وهبه عبدالمجيد عوض سكران وهبه  توصية بسيطة  شريك متضامن  **تعديل صفة الشريك/ عبدالمجيد عوض سك -  122

16714برقم       12172121الى شريك متضامن ، تاريخ :   

ران وهبه عبدالمجيد عوض سكران وهبه  توصية بسيطة  شريك متضامن  **تعديل صفة الشريك/ عبدالمجيد عوض سك -  123

16714برقم       21211217الى شريك متضامن ، تاريخ :   

وهبه  عبدالمجيد عوض سكران وهبه  شركة تضامن  شريك متضامن  **تعديل صفة الشريك/ عبدالمجيد عوض سكران -  124

16714برقم       21211217الى شريك متضامن ، تاريخ :   

 وهبه عبدالمجيد عوض سكران وهبه  شركة تضامن  شريك متضامن  **تعديل صفة الشريك/ عبدالمجيد عوض سكران -  125

16714برقم       21211217الى شريك متضامن ، تاريخ :   

ه الى احمد مصطفى احمد زكى  توصية بسيطة  شريك متضامن  **تعديل صفة الشريك/ عبدالمجيد عوض سكران وهب -  126

16714برقم       21211217شريك متضامن ، تاريخ :   

ه الى **تعديل صفة الشريك/ عبدالمجيد عوض سكران وهباحمد مصطفى احمد زكى  توصية بسيطة  شريك متضامن   -  127

16714برقم       21211217شريك متضامن ، تاريخ :   

لى احمد مصطفى احمد زكى  شركة تضامن  شريك متضامن  **تعديل صفة الشريك/ عبدالمجيد عوض سكران وهبه ا -  128

16714برقم       21211217شريك متضامن ، تاريخ :   

لى مصطفى احمد زكى  شركة تضامن  شريك متضامن  **تعديل صفة الشريك/ عبدالمجيد عوض سكران وهبه ا احمد -  129

16714برقم       21211217شريك متضامن ، تاريخ :   

به الى عبدالجواد احمد محمد احمد  توصية بسيطة  شريك متضامن  **تعديل صفة الشريك/ عبدالمجيد عوض سكران وه -  130

16714برقم       21211217ن ، تاريخ : شريك متضام  

به الى عبدالجواد احمد محمد احمد  توصية بسيطة  شريك متضامن  **تعديل صفة الشريك/ عبدالمجيد عوض سكران وه -  131

16714برقم       21211217شريك متضامن ، تاريخ :   

الى  ل صفة الشريك/ عبدالمجيد عوض سكران وهبهعبدالجواد احمد محمد احمد  شركة تضامن  شريك متضامن  **تعدي -  132

16714برقم       21211217شريك متضامن ، تاريخ :   

الى  عبدالجواد احمد محمد احمد  شركة تضامن  شريك متضامن  **تعديل صفة الشريك/ عبدالمجيد عوض سكران وهبه -  133

16714برقم       21211217شريك متضامن ، تاريخ :   

حمد الى مجيد عوض سكران وهبه  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ عبدالجواد احمد محمد اعبدال -  134

16714برقم       21211217شريك متضامن ، تاريخ :   

حمد الى عبدالمجيد عوض سكران وهبه  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ عبدالجواد احمد محمد ا -  135

16714برقم       21211217ك متضامن ، تاريخ : شري  

د الى عبدالمجيد عوض سكران وهبه  شركة تضامن  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ عبدالجواد احمد محمد احم -  136

16714برقم       21211217شريك متضامن ، تاريخ :   

د الى ** تعديل صفة الشريك/ عبدالجواد احمد محمد احم عبدالمجيد عوض سكران وهبه  شركة تضامن  شريك متضامن  -  137

16714برقم       21211217شريك متضامن ، تاريخ :   

شريك  احمد مصطفى احمد زكى  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ عبدالجواد احمد محمد احمد الى -  138

16714برقم       21211217متضامن ، تاريخ :   
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شريك  احمد مصطفى احمد زكى  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ عبدالجواد احمد محمد احمد الى -  139

16714برقم       21211217متضامن ، تاريخ :   

ريك احمد مصطفى احمد زكى  شركة تضامن  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ عبدالجواد احمد محمد احمد الى ش -  140

16714برقم       21211217من ، تاريخ : متضا  

ريك احمد مصطفى احمد زكى  شركة تضامن  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ عبدالجواد احمد محمد احمد الى ش -  141

16714برقم       21211217متضامن ، تاريخ :   

ى صفة الشريك/ عبدالجواد احمد محمد احمد العبدالجواد احمد محمد احمد  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعديل  -  142

16714برقم       21211217شريك متضامن ، تاريخ :   

ى عبدالجواد احمد محمد احمد  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ عبدالجواد احمد محمد احمد ال -  143

16714برقم       21211217شريك متضامن ، تاريخ :   

جواد احمد محمد احمد  شركة تضامن  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ عبدالجواد احمد محمد احمد الى عبدال -  144

16714برقم       21211217شريك متضامن ، تاريخ :   

عبدالجواد احمد محمد احمد  شركة تضامن  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ عبدالجواد احمد محمد احمد الى  -  145

16714برقم       21211217متضامن ، تاريخ : شريك   

ى الى عبدالمجيد عوض سكران وهبه  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ احمد مصطفى احمد زك -  146

مجتمعين  شريك متضامن** تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح للشريكين/ محمد احمد محمد احمد وعبدالمجيد عوض سكران وهبه

ن اغراضها او منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضم

الهم ومباشرة نشاطها وذلك امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشك

16714برقم       21211217ارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات ، تاريخ : وكذلك التعامل مع البنوك والمص  

ى الى عبدالمجيد عوض سكران وهبه  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ احمد مصطفى احمد زك -  147

مجتمعين  بدالمجيد عوض سكران وهبهشريك متضامن** تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح للشريكين/ محمد احمد محمد احمد وع

ن اغراضها او منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضم

هم الومباشرة نشاطها وذلك امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشك

16714برقم       21211217وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات ، تاريخ :   

الى  عبدالمجيد عوض سكران وهبه  شركة تضامن  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ احمد مصطفى احمد زكى -  148

مجتمعين  لشريكين/ محمد احمد محمد احمد وعبدالمجيد عوض سكران وهبهشريك متضامن** تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح ل

ن اغراضها او منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضم

الهم عمال والقطاع الخاص بكافة اشكومباشرة نشاطها وذلك امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع اال

16714برقم       21211217وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات ، تاريخ :   

الى  عبدالمجيد عوض سكران وهبه  شركة تضامن  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ احمد مصطفى احمد زكى -  149

مجتمعين  ديل حق االدارة والتوقيع ليصبح للشريكين/ محمد احمد محمد احمد وعبدالمجيد عوض سكران وهبهشريك متضامن** تع

ن اغراضها او منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضم

الهم الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكومباشرة نشاطها وذلك امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

16714برقم       21211217وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات ، تاريخ :   

شريك  مد زكى الىاحمد مصطفى احمد زكى  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ احمد مصطفى اح -  150

ين او متضامن** تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح للشريكين/ محمد احمد محمد احمد وعبدالمجيد عوض سكران وهبه مجتمع

غراضها منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن ا

الهم جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشك ومباشرة نشاطها وذلك امام

16714برقم       21211217وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

شريك  ل صفة الشريك/ احمد مصطفى احمد زكى الىاحمد مصطفى احمد زكى  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعدي -  151

ين او متضامن** تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح للشريكين/ محمد احمد محمد احمد وعبدالمجيد عوض سكران وهبه مجتمع

ها غراضمنفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن ا

الهم ومباشرة نشاطها وذلك امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشك

16714برقم       21211217وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات ، تاريخ :   

ريك احمد مصطفى احمد زكى  شركة تضامن  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ احمد مصطفى احمد زكى الى ش -  152

ين او متضامن** تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح للشريكين/ محمد احمد محمد احمد وعبدالمجيد عوض سكران وهبه مجتمع

غراضها على ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن امنفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة 

الهم ومباشرة نشاطها وذلك امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشك

16714برقم       21211217 وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات ، تاريخ :  

ريك احمد مصطفى احمد زكى  شركة تضامن  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ احمد مصطفى احمد زكى الى ش -  153

ين او متضامن** تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح للشريكين/ محمد احمد محمد احمد وعبدالمجيد عوض سكران وهبه مجتمع

غراضها السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن امنفردين ولهما كافة 

الهم ومباشرة نشاطها وذلك امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشك

16714برقم       21211217وقيع على الشيكات ، تاريخ : وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والت  

شريك  عبدالجواد احمد محمد احمد  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ احمد مصطفى احمد زكى الى -  154

ين او ه مجتمعمتضامن** تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح للشريكين/ محمد احمد محمد احمد وعبدالمجيد عوض سكران وهب

غراضها منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن ا

الهم ومباشرة نشاطها وذلك امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشك

16714برقم       21211217بنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات ، تاريخ : وكذلك التعامل مع ال  

شريك  عبدالجواد احمد محمد احمد  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ احمد مصطفى احمد زكى الى -  155

ين او مد احمد وعبدالمجيد عوض سكران وهبه مجتمعمتضامن** تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح للشريكين/ محمد احمد مح

غراضها منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن ا

الهم كافة اشكومباشرة نشاطها وذلك امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص ب

16714برقم       21211217وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات ، تاريخ :   

ريك عبدالجواد احمد محمد احمد  شركة تضامن  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ احمد مصطفى احمد زكى الى ش -  156

ين او يع ليصبح للشريكين/ محمد احمد محمد احمد وعبدالمجيد عوض سكران وهبه مجتمعمتضامن** تعديل حق االدارة والتوق

غراضها منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن ا

الهم م وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكومباشرة نشاطها وذلك امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العا

16714برقم       21211217وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات ، تاريخ :   

ريك عبدالجواد احمد محمد احمد  شركة تضامن  شريك متضامن  ** تعديل صفة الشريك/ احمد مصطفى احمد زكى الى ش -  157

ين او تضامن** تعديل حق االدارة والتوقيع ليصبح للشريكين/ محمد احمد محمد احمد وعبدالمجيد عوض سكران وهبه مجتمعم

غراضها منفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن ا

الهم وميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكومباشرة نشاطها وذلك امام جميع الجهات الحك

16714برقم       21211217وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات ، تاريخ :   

لضمان دار خطابات وشهادات اعبدالمجيد عوض سكران وهبه  توصية بسيطة  شريك متضامن  وفتح الحسابات واستص -  158

اض والرهن ولهما الحق فى تعيين او عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق التوقيع على عقود االقتر

 وكيل الغيرالصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى ت

   21211217، تاريخ :  1فى كل او بعض السلطات بموجب توكيل رسمى موثق واتفق الشركاء على ان تكون االدارة بدون مقابل 

16714برقم      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

لضمان عبدالمجيد عوض سكران وهبه  توصية بسيطة  شريك متضامن  وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات ا -  159

اض والرهن مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق التوقيع على عقود االقتر ولهما الحق فى تعيين او عزل

وكيل الغير الصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى ت

   21211217، تاريخ :  1شركاء على ان تكون االدارة بدون مقابل فى كل او بعض السلطات بموجب توكيل رسمى موثق واتفق ال

16714برقم      

مان عبدالمجيد عوض سكران وهبه  شركة تضامن  شريك متضامن  وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الض -  160

اض والرهن حق التوقيع على عقود االقترولهما الحق فى تعيين او عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما 

وكيل الغير الصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى ت

   12172121، تاريخ :  1فى كل او بعض السلطات بموجب توكيل رسمى موثق واتفق الشركاء على ان تكون االدارة بدون مقابل 

16714برقم      

مان عبدالمجيد عوض سكران وهبه  شركة تضامن  شريك متضامن  وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الض -  161

اض والرهن ولهما الحق فى تعيين او عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق التوقيع على عقود االقتر

وكيل الغير لكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تالصول الشركة وممت

   21211217، تاريخ :  1فى كل او بعض السلطات بموجب توكيل رسمى موثق واتفق الشركاء على ان تكون االدارة بدون مقابل 

16714برقم      

ولهما  ة بسيطة  شريك متضامن  وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضماناحمد مصطفى احمد زكى  توصي -  162

الرهن الحق فى تعيين او عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق التوقيع على عقود االقتراض و

وكيل الغير م الشركة ولصالحها وله الحق فى تالصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باس

   21211217، تاريخ :  1فى كل او بعض السلطات بموجب توكيل رسمى موثق واتفق الشركاء على ان تكون االدارة بدون مقابل 

16714برقم      

ولهما  ات الضماناحمد مصطفى احمد زكى  توصية بسيطة  شريك متضامن  وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهاد -  163

الرهن الحق فى تعيين او عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق التوقيع على عقود االقتراض و

وكيل الغير الصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى ت

   21211217، تاريخ :  1سلطات بموجب توكيل رسمى موثق واتفق الشركاء على ان تكون االدارة بدون مقابل فى كل او بعض ال

16714برقم      

لهما احمد مصطفى احمد زكى  شركة تضامن  شريك متضامن  وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و -  164

الرهن وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق التوقيع على عقود االقتراض و الحق فى تعيين او عزل مستخدمى ووكالء الشركة

وكيل الغير الصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى ت

   21211217، تاريخ :  1ارة بدون مقابل فى كل او بعض السلطات بموجب توكيل رسمى موثق واتفق الشركاء على ان تكون االد

16714برقم      

لهما احمد مصطفى احمد زكى  شركة تضامن  شريك متضامن  وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و -  165

الرهن ض والحق فى تعيين او عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق التوقيع على عقود االقترا

وكيل الغير الصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى ت

   21211217، تاريخ :  1فى كل او بعض السلطات بموجب توكيل رسمى موثق واتفق الشركاء على ان تكون االدارة بدون مقابل 

16714برقم      

ن ولهما عبدالجواد احمد محمد احمد  توصية بسيطة  شريك متضامن  وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضما -  166

الرهن الحق فى تعيين او عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق التوقيع على عقود االقتراض و

وكيل الغير السيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تالصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى و

   21211217، تاريخ :  1فى كل او بعض السلطات بموجب توكيل رسمى موثق واتفق الشركاء على ان تكون االدارة بدون مقابل 

16714برقم      
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ن ولهما وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضما عبدالجواد احمد محمد احمد  توصية بسيطة  شريك متضامن  -  167

الرهن الحق فى تعيين او عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق التوقيع على عقود االقتراض و

وكيل الغير الحق فى ت الصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله

   21211217، تاريخ :  1فى كل او بعض السلطات بموجب توكيل رسمى موثق واتفق الشركاء على ان تكون االدارة بدون مقابل 

16714برقم      

لهما عبدالجواد احمد محمد احمد  شركة تضامن  شريك متضامن  وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و -  168

الرهن لحق فى تعيين او عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق التوقيع على عقود االقتراض وا

وكيل الغير الصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى ت

   21211217، تاريخ :  1رسمى موثق واتفق الشركاء على ان تكون االدارة بدون مقابل  فى كل او بعض السلطات بموجب توكيل

16714برقم      

لهما عبدالجواد احمد محمد احمد  شركة تضامن  شريك متضامن  وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و -  169

الرهن اتهم واجورهم ولهما حق التوقيع على عقود االقتراض والحق فى تعيين او عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتب

وكيل الغير الصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى ت

   21211217، تاريخ :  1بل فى كل او بعض السلطات بموجب توكيل رسمى موثق واتفق الشركاء على ان تكون االدارة بدون مقا

16714برقم      

ولة للشريكين احمد رجب ثابت اسماعيل  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  ** تعديل حق االدارة والتوقيع لتصبح موك -  170

هات والجالمتضامنين مجتمعين ولهما كافة الصالحيات فى ادارة اعمال الشركة والتعامل مع البنوك من حيث السحب وااليداع 

لحة الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمتعاملين مع الجمارك ومص

دين الجمارك وكذلك جميع اعمال الشحن والتخليص الجمركى كل ذلك باسم الشركة ولصالحها كما يحق لهما مجتمعين او منفر

32247برقم       21211217لرقابة على الصادرات والواردات والمتعاملين ، تاريخ : التعامل مع الهيئة العامة ل  

ل احمد رجب ثابت اسماعيل  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  مع الجمارك ومصلحة الجمارك وكذلك جميع اعما -  171

راء اصول القروض والرهونات وكذلك بيع وش الشحن واتخاذ ما يلزم من قرارات لذلك كل ذلك باسم الشركة واستثناء من ذلك عقد

كى ، تاريخ : الشركة فيكون للشركاء مجتمعين. ويكون للسيد )احمد رجب ثابت اسماعيل( مديرا مسئوال عن اعمال التخليص الجمر

32247برقم       21211217  

ع مجلس ادارة شركة االهلى نيفين حامد عبدالرحمن حندوق  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** بموجب محضر اجتما -  172

تمت الموافقة على: استقالة كل من السادة اعضاء مجلس االدارة االتى  2121/2/17مصر لالستثمار المنعقدة بتاريخ  -الكويتى 

( االستاذ/ احمد محمد جالل 3( االستاذ/ زياد مصطفى بهجت عضو منتدب 2( اشرف فؤاد جيد رئيس مجلس االدارة 1اسماؤهم: 

13141برقم       21211212ادارة ، تاريخ :  عضو مجلس  

نيفين حامد عبدالرحمن حندوق  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركة االهلى  -  173

تى تمت الموافقة على: استقالة كل من السادة اعضاء مجلس االدارة اال 2121/2/17مصر لالستثمار المنعقدة بتاريخ  -الكويتى 

( االستاذ/ احمد محمد جالل 3( االستاذ/ زياد مصطفى بهجت عضو منتدب 2( اشرف فؤاد جيد رئيس مجلس االدارة 1اسماؤهم: 

13141برقم       21211212عضو مجلس ادارة ، تاريخ :   

كة االهلى محمد يونس سعداوى كريم  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شر -  174

تمت الموافقة على: استقالة كل من السادة اعضاء مجلس االدارة االتى  2121/2/17مصر لالستثمار المنعقدة بتاريخ  -الكويتى 

( االستاذ/ احمد محمد جالل 3( االستاذ/ زياد مصطفى بهجت عضو منتدب 2( اشرف فؤاد جيد رئيس مجلس االدارة 1اسماؤهم: 

13141برقم       21211212: عضو مجلس ادارة ، تاريخ   

محمد يونس سعداوى كريم  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركة االهلى  -  175

تمت الموافقة على: استقالة كل من السادة اعضاء مجلس االدارة االتى  2121/2/17مصر لالستثمار المنعقدة بتاريخ  -الكويتى 

( االستاذ/ احمد محمد جالل 3( االستاذ/ زياد مصطفى بهجت عضو منتدب 2اشرف فؤاد جيد رئيس مجلس االدارة  (1اسماؤهم: 

13141برقم       21211212عضو مجلس ادارة ، تاريخ :   
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 مارمصر لالستث -اشرف فؤاد جيد  شركة مساهمة  خروج  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركة االهلى الكويتى  -  176

( اشرف فؤاد جيد 1تمت الموافقة على: استقالة كل من السادة اعضاء مجلس االدارة االتى اسماؤهم:  2121/2/17المنعقدة بتاريخ 

( االستاذ/ احمد محمد جالل عضو مجلس ادارة ، تاريخ : 3( االستاذ/ زياد مصطفى بهجت عضو منتدب 2رئيس مجلس االدارة 

13141برقم       21211212  

مار مصر لالستث -اشرف فؤاد جيد  شركة مساهمة  خروج  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركة االهلى الكويتى  -  177

( اشرف فؤاد جيد 1تمت الموافقة على: استقالة كل من السادة اعضاء مجلس االدارة االتى اسماؤهم:  2121/2/17المنعقدة بتاريخ 

( االستاذ/ احمد محمد جالل عضو مجلس ادارة ، تاريخ : 3طفى بهجت عضو منتدب ( االستاذ/ زياد مص2رئيس مجلس االدارة 

13141برقم       21211212  

مجلس  نيفين حامد عبدالرحمن حندوق  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** تعيين االستاذ/ محمد يونس سعداوى كريم رئيس -  178

13141برقم       21211212ادارة ، تاريخ :   

مجلس  ين حامد عبدالرحمن حندوق  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** تعيين االستاذ/ محمد يونس سعداوى كريم رئيسنيف -  179

13141برقم       21211212ادارة ، تاريخ :   

مجلس  محمد يونس سعداوى كريم  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ** تعيين االستاذ/ محمد يونس سعداوى كريم رئيس -  180

13141برقم       21211212، تاريخ : ادارة   

مجلس  محمد يونس سعداوى كريم  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ** تعيين االستاذ/ محمد يونس سعداوى كريم رئيس -  181

13141برقم       21211212ادارة ، تاريخ :   

اشرف فؤاد جيد  شركة مساهمة  خروج  ** تعيين االستاذ/ محمد يونس سعداوى كريم رئيس مجلس ادارة ، تاريخ :  -  182

13141برقم       21211212  

اشرف فؤاد جيد  شركة مساهمة  خروج  ** تعيين االستاذ/ محمد يونس سعداوى كريم رئيس مجلس ادارة ، تاريخ :  -  183

13141  برقم     21211212  

عضو  نيفين حامد عبدالرحمن حندوق  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** تعيين االستاذة/ نيفين حامد عبدالرحمن حندوق -  184

13141برقم       21211212مجلس ادارة منتدب ، تاريخ :   

عضو  د عبدالرحمن حندوقنيفين حامد عبدالرحمن حندوق  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** تعيين االستاذة/ نيفين حام -  185

13141برقم       21211212مجلس ادارة منتدب ، تاريخ :   

ضو محمد يونس سعداوى كريم  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ** تعيين االستاذة/ نيفين حامد عبدالرحمن حندوق ع -  186

13141برقم       21211212مجلس ادارة منتدب ، تاريخ :   

ضو اوى كريم  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ** تعيين االستاذة/ نيفين حامد عبدالرحمن حندوق عمحمد يونس سعد -  187

13141برقم       21211212مجلس ادارة منتدب ، تاريخ :   

ب ، اشرف فؤاد جيد  شركة مساهمة  خروج  ** تعيين االستاذة/ نيفين حامد عبدالرحمن حندوق عضو مجلس ادارة منتد -  188

13141برقم       21211212خ : تاري  

ب ، اشرف فؤاد جيد  شركة مساهمة  خروج  ** تعيين االستاذة/ نيفين حامد عبدالرحمن حندوق عضو مجلس ادارة منتد -  189

13141برقم       21211212تاريخ :   

ن** رمضان شريك متضامخالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شريك متضامن  **دخول الشريك/ خالد عيسى احمد  -  190

ة ولهم حق حق االدارة والتوقيع موكله لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق بيع وشراء جميع اصول الشرك

كالهم التعامل باسم الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اش
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ر خطابات لتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصداوكذلك ا

24612برقم       21211212وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم ، تاريخ :   

ن** دخول الشريك/ خالد عيسى احمد رمضان شريك متضامخالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شريك متضامن  ** -  191

ة ولهم حق حق االدارة والتوقيع موكله لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق بيع وشراء جميع اصول الشرك

كالهم الخاص بكافة اش التعامل باسم الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع

ر خطابات وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدا

24612برقم       21211212وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم ، تاريخ :   

ود شركة تضامن  شريك متضامن  الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى التوقيع على عق خالد عيسى احمد رمضان  -  192

ة ولصالحها الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشرك

24612  برقم     21211212ولهم حق توكيل الغير في بعض اوكل ماذكر ، تاريخ :   

ود خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شريك متضامن  الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى التوقيع على عق -  193

ة ولصالحها الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشرك

24612برقم       21211212كل ماذكر ، تاريخ : ولهم حق توكيل الغير في بعض او  

حميد رفعت سمير ابراهيم عبد الحميد  شركة تضامن  شريك متخارج  **خروج الشريك/ رفعت سمير ابراهيم عبد ال -  194

ثلها امام مواستالمه كافة حقوقه**حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن احمد مجدى محمد فتحى منفردا على كافة المراسالت وت

ت بالبنوك كافة الجهات الحكومية والجهات الغير حكومية والحكم المحلى وتمثلها امام الضرائب وغيرها وله الحق فى فتح الحسابا

،  1ير حكومية وايداع الشيكات والسحب وله الحق فى توكيل من يشاء فى تمثيل الشركة والتعامل باسمها امام الجهات الحكومية والغ

32711برقم       21121721تاريخ :   

حميد رفعت سمير ابراهيم عبد الحميد  شركة تضامن  شريك متخارج  **خروج الشريك/ رفعت سمير ابراهيم عبد ال -  195

مثلها امام واستالمه كافة حقوقه**حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن احمد مجدى محمد فتحى منفردا على كافة المراسالت وت

ت بالبنوك الحكومية والجهات الغير حكومية والحكم المحلى وتمثلها امام الضرائب وغيرها وله الحق فى فتح الحسابا كافة الجهات

،  1ير حكومية وايداع الشيكات والسحب وله الحق فى توكيل من يشاء فى تمثيل الشركة والتعامل باسمها امام الجهات الحكومية والغ

13271برقم       21211217تاريخ :   

احمد محمود عبدالغفار حسنين  شركة تضامن  شريك متخارج  ** خروج الشريك/ احمد محمود عبدالغفار حسنين  -  196

ون االعمال التى واستالمه كافة حقوقه ** اصبح حق االدارة والتوقيع للسيد/ فتحى محمد عبد المنعم محمد متولى منفردا بشرط ان تك

حكومية لنفعها وله منفردا حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها امام جميع الجهات التصدر منه باسم الشركة ولصالحها و

ايداع والقطاع العام وقطاع االعمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و

27411برقم       21211217، تاريخ : وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات الضمان   

احمد محمود عبدالغفار حسنين  شركة تضامن  شريك متخارج  ** خروج الشريك/ احمد محمود عبدالغفار حسنين  -  197

ى ون االعمال التواستالمه كافة حقوقه ** اصبح حق االدارة والتوقيع للسيد/ فتحى محمد عبد المنعم محمد متولى منفردا بشرط ان تك

حكومية تصدر منه باسم الشركة ولصالحها ولنفعها وله منفردا حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها امام جميع الجهات ال

ايداع والقطاع العام وقطاع االعمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و

27411برقم       21211217ى الشيكات واستصدار خطابات الضمان ، تاريخ : وفتح الحسابات والتوقيع عل  

ن احمد محمود عبدالغفار حسنين  توصية بسيطة  شريك متخارج  ** خروج الشريك/ احمد محمود عبدالغفار حسني -  198

ون االعمال التى لى منفردا بشرط ان تكواستالمه كافة حقوقه ** اصبح حق االدارة والتوقيع للسيد/ فتحى محمد عبد المنعم محمد متو

حكومية تصدر منه باسم الشركة ولصالحها ولنفعها وله منفردا حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها امام جميع الجهات ال

ايداع ب ووالقطاع العام وقطاع االعمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سح

27411برقم       21211217وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات الضمان ، تاريخ :   

ن احمد محمود عبدالغفار حسنين  توصية بسيطة  شريك متخارج  ** خروج الشريك/ احمد محمود عبدالغفار حسني -  199

ون االعمال التى سيد/ فتحى محمد عبد المنعم محمد متولى منفردا بشرط ان تكواستالمه كافة حقوقه ** اصبح حق االدارة والتوقيع لل
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حكومية تصدر منه باسم الشركة ولصالحها ولنفعها وله منفردا حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها امام جميع الجهات ال

ايداع عامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب ووالقطاع العام وقطاع االعمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك الت

27411برقم       21211217وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات الضمان ، تاريخ :   

ق فى احمد محمود عبدالغفار حسنين  شركة تضامن  شريك متخارج  كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الح -  200

شركة ولصالحها عقود الشركة والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات كل ذلك باسم ال التوقيع على

قود ونفعها وله حق تعيين وعزل الموظفين والمستخدمين ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق ابرام كافة الع

ود االقتراض الشركة بالنقد او باالجل وله منفردا الحق فى التوقيع على كافة عقوالمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعامالت 

    21211217والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة وله الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماسبق. ، تاريخ : 

27411برقم     

ق فى رج  كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحاحمد محمود عبدالغفار حسنين  شركة تضامن  شريك متخا -  201

شركة ولصالحها التوقيع على عقود الشركة والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات كل ذلك باسم ال

قود له حق ابرام كافة العونفعها وله حق تعيين وعزل الموظفين والمستخدمين ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و

ود االقتراض والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله منفردا الحق فى التوقيع على كافة عق

    21211217والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة وله الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماسبق. ، تاريخ : 

27411  برقم   

الحق فى  احمد محمود عبدالغفار حسنين  توصية بسيطة  شريك متخارج  كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له -  202

شركة ولصالحها التوقيع على عقود الشركة والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات كل ذلك باسم ال

قود وعزل الموظفين والمستخدمين ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق ابرام كافة العونفعها وله حق تعيين 

ود االقتراض والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله منفردا الحق فى التوقيع على كافة عق

    21211217كيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماسبق. ، تاريخ : والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة وله الحق فى تو

27411برقم     

الحق فى  احمد محمود عبدالغفار حسنين  توصية بسيطة  شريك متخارج  كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له -  203

شركة ولصالحها الراضي والسيارات كل ذلك باسم الالتوقيع على عقود الشركة والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية وا

قود ونفعها وله حق تعيين وعزل الموظفين والمستخدمين ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق ابرام كافة الع

ود االقتراض والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله منفردا الحق فى التوقيع على كافة عق

    21211217والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة وله الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماسبق. ، تاريخ : 

27411برقم     

ه عادل محمد عبدالله عادل ابراهيم البحراوى  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** دخول الشريك المتضامن/ محمد عبدالل -  204

حكومية م البحراوى ** االدارة وحق التوقيع موكلة للشريكين االول والخامس على ان يكونا ممثلين للشركة امام الجهات الابراهي

صحة توقيع  وغير الحكومية ويمون لهما كافة السلطات القانونية والفعلية المقررة وادارة الشركة المالية وحق التوقيع واستصدار

هما مجتمعين او ين وكذلك التعامل مع البنوك بفتح الحسابات باسم الشركة والسحب وااليداع تكون لعلى العقود منفردين او مجتمع

23720برقم       21211217منفردين اما البيع الصول وممتلكات الشركة فتكون لجميع الشركاء مجتمعين فقط ، تاريخ :   

ن فهمى *اصبح حق االدارة والتوقيع للسيد/خالد محى الديخالد محى الدين فهمى حسين  شركة تضامن  مدير و شريك  * -  205

الرهن بكافة حسين  والسيد/ خالد يوسف كامل احمد العبد مجتمعين اومنفردين ولهما الحق فى التوقيع على كافة عقود االقتراض و

مية الخاصة الحكومية وغير الحكو انواعها لكافة اصول الشركة بمافيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير وامام كافة الجهات

0717برقم       21211217بذلك وله الحق فى توكيل اوتفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير ، تاريخ :   

ن فهمى خالد محى الدين فهمى حسين  شركة تضامن  مدير و شريك  **اصبح حق االدارة والتوقيع للسيد/خالد محى الدي -  206

الرهن بكافة لد يوسف كامل احمد العبد مجتمعين اومنفردين ولهما الحق فى التوقيع على كافة عقود االقتراض وحسين  والسيد/ خا

مية الخاصة انواعها لكافة اصول الشركة بمافيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير وامام كافة الجهات الحكومية وغير الحكو

0717برقم       21211217وذلك لصالح البنوك او الغير ، تاريخ : بذلك وله الحق فى توكيل اوتفويض الغير   
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مه كافة وليد جمعه عبدالرحيم على  شركة تضامن  شريك متخارج  ** خروج الشريك/ وليد جمعه عبدالرحيم على واستال -  207

26732برقم       21211223حقوقه ، تاريخ :   

من  شريك متضامن  ** خروج الشريك/ وليد جمعه عبدالرحيم على مصطفى محمد رضا ابراهيم عزب  شركة تضا -  208

26732برقم       21211223واستالمه كافة حقوقه ، تاريخ :   

ريك وليد جمعه عبدالرحيم على  شركة تضامن  شريك متخارج  ** دخول الشريك/ مصطفى محمد رضا ابراهيم عزب ش -  209

26732برقم       21211223/ احمد محمد رضا ابراهيم عزب منفردا ، تاريخ : متضامن** اصبح حق االدارة والتوقيع للسيد  

مصطفى محمد رضا ابراهيم عزب  شركة تضامن  شريك متضامن  ** دخول الشريك/ مصطفى محمد رضا ابراهيم  -  210

برقم       21211223عزب شريك متضامن** اصبح حق االدارة والتوقيع للسيد/ احمد محمد رضا ابراهيم عزب منفردا ، تاريخ : 

26732 

د احمد توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تحويل صفة الشريك/ عبدالرحمن محموعبدالرحمن محمود احمد عبدالفتاح   -  211

31611برقم       21211223عبدالفتاح الى شريك متضامن ، تاريخ :   

بدالفتاح دعاء محمود احمد عبدالفتاح  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تحويل صفة الشريك/ عبدالرحمن محمود احمد ع -  212

31611برقم       21211223، تاريخ :  الى شريك متضامن  

بدالفتاح ساره محمود احمد عبدالفتاح  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تحويل صفة الشريك/ عبدالرحمن محمود احمد ع -  213

31611برقم       21211223الى شريك متضامن ، تاريخ :   

بدالفتاح متضامن  ** تحويل صفة الشريك/ دعاء محمود احمد ععبدالرحمن محمود احمد عبدالفتاح  توصية بسيطة  شريك  -  214

31611برقم       21211223الى شريك متضامن ، تاريخ :   

تاح الى دعاء محمود احمد عبدالفتاح  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تحويل صفة الشريك/ دعاء محمود احمد عبدالف -  215

31611  برقم     21211223شريك متضامن ، تاريخ :   

تاح الى ساره محمود احمد عبدالفتاح  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تحويل صفة الشريك/ دعاء محمود احمد عبدالف -  216

31611برقم       21211223شريك متضامن ، تاريخ :   

بدالفتاح محمود احمد ع عبدالرحمن محمود احمد عبدالفتاح  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تحويل صفة الشريك/ ساره -  217

31611برقم       21211223الى شريك متضامن ، تاريخ :   

تاح الى دعاء محمود احمد عبدالفتاح  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تحويل صفة الشريك/ ساره محمود احمد عبدالف -  218

31611برقم       21211223شريك متضامن ، تاريخ :   

فتاح الى دالفتاح  توصية بسيطة  شريك متضامن  ** تحويل صفة الشريك/ ساره محمود احمد عبدالساره محمود احمد عب -  219

31611برقم       21211223شريك متضامن ، تاريخ :   

افة سامح مصرى شاكر تادرس  شركة تضامن  شريك متخارج  **خروج الشريك/ سامح مصرى شاكر تادرس واستالمه ك -  220

31061برقم       21211224مستحقاته ، تاريخ :   

افة سامح مصرى شاكر تادرس  شركة تضامن  شريك متخارج  **خروج الشريك/ سامح مصرى شاكر تادرس واستالمه ك -  221

31061برقم       21211224مستحقاته ، تاريخ :   

ه كافة اكر تادرس واستالمهند يوسف احمد عبدالسالم  شركة تضامن  شريك متضامن  **خروج الشريك/ سامح مصرى ش -  222

31061برقم       21211224مستحقاته ، تاريخ :   
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ه كافة هند يوسف احمد عبدالسالم  شركة تضامن  شريك متضامن  **خروج الشريك/ سامح مصرى شاكر تادرس واستالم -  223

31061برقم       21211224مستحقاته ، تاريخ :   

من  شريك متخارج  **دخول الشريكة/ هند يوسف احمد عبدالسالم شريكة سامح مصرى شاكر تادرس  شركة تضا -  224

31061برقم       21211224متضامنه ، تاريخ :   

سامح مصرى شاكر تادرس  شركة تضامن  شريك متخارج  **دخول الشريكة/ هند يوسف احمد عبدالسالم شريكة  -  225

31061برقم       21211224متضامنه ، تاريخ :   

 هند يوسف احمد عبدالسالم  شركة تضامن  شريك متضامن  **دخول الشريكة/ هند يوسف احمد عبدالسالم شريكة -  226

31061برقم       21211224متضامنه ، تاريخ :   

 هند يوسف احمد عبدالسالم  شركة تضامن  شريك متضامن  **دخول الشريكة/ هند يوسف احمد عبدالسالم شريكة -  227

31061برقم       21211224خ : متضامنه ، تاري  

د الخولي سالم ابراهيم احمد الخولي  شركة تضامن  مدير و شريك  **حق االدارة والتوقيع اصبح للسيد/ سالم ابراهيم احم -  228

ية ممنفردا وله المسئولية امام الجهات الرسمية وله منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكو

ن سحب وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف م

م الشركة وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن باس

23031برقم       21211220مع البنوك والمصارف وحق ، تاريخ :  ولمصلحتها وكافة صور التعامل  

اضها سالم ابراهيم احمد الخولي  شركة تضامن  مدير و شريك  االفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغر -  229

اتها العقارية ول الشركة وممتلكوكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع والتنازل للنفس وللغير الص

د مرتباتهم واالراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدي

بالنقد او  واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع العقود والمشارطات والصفقات والمزادات التى تتعلق بمعامالت الشركة

23031برقم       21211220االجل وله الحق فى كفالة الغير وله حق التوقيع على عقود تاسيس ، تاريخ : ب  

يل او سالم ابراهيم احمد الخولي  شركة تضامن  مدير و شريك  وتعديل وتخارج الشركات للنفس وللغير وله حق توك -  230

23031برقم       21211220تفويض الغير فى بعض اوكل ماذكر ، تاريخ :   

احمد محمد زكريا عبدالباقى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** بموجب محضر مجلس االدارة المصدق عليه من  -  231

( تعديل اسم وصفة السيد/ احمد محمد زكريا عبدالباقى ليكون عضو 1تم االتى:  2121/2/12الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 

 ( وافق المجلس باالجماع على تعديل الصالحيات والسلطات الممنوحة للسيد رئيس2تنفيذى غير مستقل.  مجلس االدارة المنتدب

ا وكافة العقود مجلس االدارة لتكون كما يلى: " التوقيع على كافة المستندات والعقود الخاصة بالمناقصات والممارسات بكافة انواعه

32322برقم       21211227االوراق المالية ، تاريخ : والمستندات الخاصة بصناديق االستثمار ومحافظ   

احمد محمد زكريا عبدالباقى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** بموجب محضر مجلس االدارة المصدق عليه من  -  232

دالباقى ليكون عضو ( تعديل اسم وصفة السيد/ احمد محمد زكريا عب1تم االتى:  2121/2/12الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 

 ( وافق المجلس باالجماع على تعديل الصالحيات والسلطات الممنوحة للسيد رئيس2مجلس االدارة المنتدب تنفيذى غير مستقل. 

ا وكافة العقود مجلس االدارة لتكون كما يلى: " التوقيع على كافة المستندات والعقود الخاصة بالمناقصات والممارسات بكافة انواعه

32322برقم       21211227تندات الخاصة بصناديق االستثمار ومحافظ االوراق المالية ، تاريخ : والمس  

احمد محمد زكريا عبدالباقى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعقود القروض والتسهيالت االئتمانية الممنوحة  -  233

فة ما تتضمنه افة انواعها التى تديرها الجهات االخرى وتنفيذ كاللصناديق والمحافظ المشار اليها وكذلك المناقصات والممارسات بك

عامل مع العقود من اجراءات مرتبطة سواء في تسليم او استالم المستندات والتعامل مع الجهات الحكومية او غير الحكومية والت

ة والبورصة ئة العامة للرقابة الماليالبنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية والتعامل مع السجل التجارى والغرف التجارية والهي

32322برقم       21211227المصرية  والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة وشركة ، تاريخ :   
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احمد محمد زكريا عبدالباقى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعقود القروض والتسهيالت االئتمانية الممنوحة  -  234

فة ما تتضمنه اليها وكذلك المناقصات والممارسات بكافة انواعها التى تديرها الجهات االخرى وتنفيذ كا للصناديق والمحافظ المشار

عامل مع العقود من اجراءات مرتبطة سواء في تسليم او استالم المستندات والتعامل مع الجهات الحكومية او غير الحكومية والت

ة والبورصة السجل التجارى والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة المالي البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية والتعامل مع

32322برقم       21211227المصرية  والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة وشركة ، تاريخ :   

قارى كزى والشهر العاحمد محمد زكريا عبدالباقى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصر للمقاصة وااليداع والقيد المر -  235

راءات والتوثيق وشركات الوساطة في السمسرة وامناء حفظ االوراق المالية او اى شركات ذات صلة او اى جهات اخرى تتطلب اج

ادوات  العمل معها. والتعامل مع البنك المركزى المصري ووزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب المصرية وفى التداول في

الغير وعقد  بجميع انواعها والتعامل مع جميع الجهات ذات العالقة بادوات الدخل الثابت وذلك لصالح الشركة ولصالحالدخل الثابت 

32322برقم       21211227االتفاقيات مع البنوك للتسوية. وفي التوقيع على التعاقدات ، تاريخ :   

قارى رة  مصر للمقاصة وااليداع والقيد المركزى والشهر العاحمد محمد زكريا عبدالباقى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  236

راءات والتوثيق وشركات الوساطة في السمسرة وامناء حفظ االوراق المالية او اى شركات ذات صلة او اى جهات اخرى تتطلب اج

ادوات  ة وفى التداول فيالعمل معها. والتعامل مع البنك المركزى المصري ووزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب المصري

الغير وعقد  الدخل الثابت بجميع انواعها والتعامل مع جميع الجهات ذات العالقة بادوات الدخل الثابت وذلك لصالح الشركة ولصالح

32322برقم       21211227االتفاقيات مع البنوك للتسوية. وفي التوقيع على التعاقدات ، تاريخ :   

ة عبدالباقى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عقود االيجار وخدمات االتصاالت والمرافق بكافاحمد محمد زكريا  -  237

رائب انواعها والتوقيع على المعامالت والتوثيق وطلب الحصول على مستخرجات امام التامينات ومكاتب العمل ومصلحة الض

ي االوراق ستشارية بمختلف انواعها والتعامل مع شركات الوساطة فوالهيئة العامة للرقابة المالية والتعاقد مع مقدمى الخدمات اال

ة لديهم المالية وفتح واغالق الحسابات لديهم واصدار اوامر البيع والشراء لالوراق المالية واصدار اوامر تحويل االرصدة المالي

32322برقم       72121122لصالح الشركة وعلى كافة عقود البيع والشراء والتعاقدات وكافة ، تاريخ :   

ة احمد محمد زكريا عبدالباقى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عقود االيجار وخدمات االتصاالت والمرافق بكاف -  238

رائب انواعها والتوقيع على المعامالت والتوثيق وطلب الحصول على مستخرجات امام التامينات ومكاتب العمل ومصلحة الض

ي االوراق قابة المالية والتعاقد مع مقدمى الخدمات االستشارية بمختلف انواعها والتعامل مع شركات الوساطة فوالهيئة العامة للر

ة لديهم المالية وفتح واغالق الحسابات لديهم واصدار اوامر البيع والشراء لالوراق المالية واصدار اوامر تحويل االرصدة المالي

32322برقم       21211227الشراء والتعاقدات وكافة ، تاريخ : لصالح الشركة وعلى كافة عقود البيع و  

على  احمد محمد زكريا عبدالباقى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العقود االخرى سواء الرسمية او العرفية والتوقيع -  239

ية باالسهم كافة عقود التاسيس والمشاركة في تاسيس الشركات التى تصدر اوراقا مالية بانواعها سواء المساهمة او شركات التوص

ضريبية م مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة للتامينات االجتماعية واستالم البطاقة الوتعديلها والتخارج منها اما

ليمها والتعامل مع مكاتب العمل وادارات المرور والتراخيص ونيابة المرور واستالم لوحات السيارات والدراجات البخاريةوتس

32322برقم       21211227ة ، تاريخ : والتعامل مع بورصات االوراق المالية وشركة مصر للمقاص  

على  احمد محمد زكريا عبدالباقى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العقود االخرى سواء الرسمية او العرفية والتوقيع -  240

ية باالسهم كافة عقود التاسيس والمشاركة في تاسيس الشركات التى تصدر اوراقا مالية بانواعها سواء المساهمة او شركات التوص

ضريبية وتعديلها والتخارج منها امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة للتامينات االجتماعية واستالم البطاقة ال

ليمها والتعامل مع مكاتب العمل وادارات المرور والتراخيص ونيابة المرور واستالم لوحات السيارات والدراجات البخاريةوتس

32322برقم       21211227رصات االوراق المالية وشركة مصر للمقاصة ، تاريخ : والتعامل مع بو  

احمد محمد زكريا عبدالباقى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لاليداع والقيد المركزى والسجل التجارى وشركات  -  241

لتجارى ومجالس ادارتها والتاشير فى السجل ااالتصاالت الثابتة والمحمولة واعتماد محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركة 

الدراجات النارية والتعاقد على عقود العمل لمن يتم الحاقهم للعمل بالشركة وفى طلب استصدار تراخيص المبانى وشراء السيارات و

ي تفويض الغير لسيادته فواصدار تراخيصها وتجديدها والمعامالت الخاصة بالتامين عليها وتجديدها وتعديلها والغائها. مع التصريح 

32322برقم       21211227في بعض او كل ما سبق. ، تاريخ :   
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احمد محمد زكريا عبدالباقى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لاليداع والقيد المركزى والسجل التجارى وشركات  -  242

لتجارى شركة ومجالس ادارتها والتاشير فى السجل ااالتصاالت الثابتة والمحمولة واعتماد محاضر اجتماعات الجمعيات العامة لل

الدراجات النارية والتعاقد على عقود العمل لمن يتم الحاقهم للعمل بالشركة وفى طلب استصدار تراخيص المبانى وشراء السيارات و

ي تفويض الغير صريح لسيادته فواصدار تراخيصها وتجديدها والمعامالت الخاصة بالتامين عليها وتجديدها وتعديلها والغائها. مع الت

32322برقم       21211227في بعض او كل ما سبق. ، تاريخ :   

ه**  حق رامى جمال الدين صالح جمال الدين  توصية بسيطة  مدير و شريك  **خروج جمال الدين صالح جمال الدين لوفات -  243

وك ح جمال الدين منفردا وله حق االيداع والسحب من البناالدارة والتوقيع للشريك المتضامن السيد/ رامى جمال الدين صال

0046برقم       21211231، تاريخ :  1واالقتراض والرهن والتنازل وله حق بيع اصول الشركة المنقولة والثابتة   

ه**  حق وفاترامى جمال الدين صالح جمال الدين  توصية بسيطة  مدير و شريك  **خروج جمال الدين صالح جمال الدين ل -  244

وك االدارة والتوقيع للشريك المتضامن السيد/ رامى جمال الدين صالح جمال الدين منفردا وله حق االيداع والسحب من البن

0046برقم       21211231، تاريخ :  1واالقتراض والرهن والتنازل وله حق بيع اصول الشركة المنقولة والثابتة   

ه**  حق ال الدين  توصية بسيطة  مدير و شريك  **خروج جمال الدين صالح جمال الدين لوفاترامى جمال الدين صالح جم -  245

وك االدارة والتوقيع للشريك المتضامن السيد/ رامى جمال الدين صالح جمال الدين منفردا وله حق االيداع والسحب من البن

0046برقم       21211231، تاريخ :  1ابتة واالقتراض والرهن والتنازل وله حق بيع اصول الشركة المنقولة والث  

ه**  حق رامى جمال الدين صالح جمال الدين  توصية بسيطة  مدير و شريك  **خروج جمال الدين صالح جمال الدين لوفات -  246

وك ن البناالدارة والتوقيع للشريك المتضامن السيد/ رامى جمال الدين صالح جمال الدين منفردا وله حق االيداع والسحب م

0046برقم       21211231، تاريخ :  1واالقتراض والرهن والتنازل وله حق بيع اصول الشركة المنقولة والثابتة   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

برقم       21211226، تاريخ : عمرو عادل عبدالفتاح محمد وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  -  1

31442 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  
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