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ش الطابونه متفرع من ش صليبت بشيت بملك/ فاديه نصري عطيه محارب-مقاوالت عمومية ، بجهة : الكشح   

عن مكتب  2042برقم  25255224، قيد فى  1555550555السيد عز عبدالجواد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

مد بملك /صالح عزالعرب عبدالجوادبجوار كوبري حا -مقاوالت عموميه ، بجهة : سفالق   

عن مكنب  2051برقم  25255255، قيد فى  1555550555محمد على احمد عبد الاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 مقاوالت عموميه ، بجهة : الجالويه نجع عطيه بجوار كوبرى نجع عطيه ملك / عالء على محمد بخيت

عن بقاله ، بجهة  2032برقم  25255212، قيد فى  125550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم اسماعيل محمد احمد   -  54

بعمارات االوقاف بجوار المرور حى الكوثر ملك / كريمه محمد عبد الرحمن على 5محل رقم  2: برج رقم   

عن سوبر  2032برقم  12252552، قيد فى  155550555محمد عالء رمضان عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ماركت )بقاله ( ، بجهة : الكوله بجوار مسجد محمد الديب عبد الفغور ملك / بدريه احمدعلى

عن حظيره تربيه  2015برقم  25255211، قيد فى  055550555محمود عز الدين محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

صحه ملك / عزالدين محمد علىوبيع مواشى ، بجهة : الخيام بجوار صيدليه ال  

عن معرض بيع  2002برقم  25255229، قيد فى  15550555كريمه مختار السيد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

اوالد يحي الحاجر غرب ملك / سامي احمد محمد خالد-بجوار المطافي -موبيليا ، بجهة : اوالد يحيي الحاجر   

عن بيع اجهزه  2042برقم  25255220، قيد فى  155550555وفائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  روفائيل وديع ثابت ر -  58

صرىكهربائيه ، بجهة : الكشح بجوار كنيسه البابا كيرلس بشارع جسر صليبه بشيت الرئيسى ملك رزيقى رومانى ن  

عن بقاله ، بجهة :  2152برقم  25255212فى ، قيد  155550555سحر محمد عبدالحفيظ احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

بجوار مسجد ال عوض بالقوايده بملك/ ابوالخير احمد مصطفي السيد-اوالد خلف   

عن حظيره تربيه  2029برقم  25255215، قيد فى  055550555الجميل السيد فرغل ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

على الغفير بجوار مسجد السالم ملك / جاد الكريم صبره ابوزيدوبيع مواشى ، بجهة : ابار الملك نجع   

عن بيع دقيق ، بجهة :  2022برقم  25255219، قيد فى  15550555محمد احمد محمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

بجوار مسجد الشيمي بملك /السيد محمد السيد-وسط البلد  -نيده   

عن حظيره تربيه  2052برقم  25255231، قيد فى  055550555سن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  االمير عبد النبى محمد ح -  62

 وبيع مواشى ، بجهة : عرب الصبحه بجوار المستشفى بعرب الصبحه ملك عبد النبى محمد حسن

عن  2032برقم  25255212، قيد فى  055550555سلوى عبد الرحيم سليمان عبد الكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 حظيره تربيه وبيع مواشى ، بجهة : العقاريه مدخل العقاريه ملك فرج الله محمد السيد عسران

عن حظيره تربيه  2012برقم  25255211، قيد فى  055550555عفاف محمد رفاعى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

تيق نجع ابو جوده ملك عاطف محمد رفاعى السيدوبيع مواشى ، بجهة : اوالد سالم بحرى بجوار مسجد الع  

عن مكتب نقل  2013برقم  25255211، قيد فى  055550555مجدى نعيم ميخائيل بسله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بالسيارات ، بجهة : الكشح بجوار صيدليه مار جرجس ملك/ نعيم ميخائيل بسله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

عن كافتيريا  2055برقم  25255229، قيد فى  155550555جر فرد ، رأس ماله ،  ناهد سعودى محمد عبد الرحيم  ، تا -  66

حمد اسكان طالبى الحرميين  حى الكوثر ملك عبد الرحيم ا -تجهيز ماكوالت ، بجهة : شارع حسن طنطاوى بجوار بنك مصر 

 معتوق محمد

عن ورشه برشمه  2053برقم  25255252، قيد فى  05550555هيسم معروف سليم بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 تيل فرامل ، بجهة : الكشح امام الجبانه شارع جسر صليبه بشيت ملك جرجس محروص شحاته

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

طب السجل  تم محو/ش   25255252، وفى تاريخ    0252على عبد الصبور على جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تاريخ    2295مونه وصفى كليب قالديوس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 2

 المذكورة تركت التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  ترك    25255215، وفى تاريخ    2259كيرلس مجدى تامر خيله  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

 التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تاريخ    5152محمد عادل السقطى مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    5253محسن محمد زكى سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  ترك    25255213، وفى تاريخ    2239محمود كمال محمد دياب  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

 التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     15252552، وفى تاريخ    2222منال عطا شكر الله ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

 االستغناء عنه نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم محو/شطب السجل     25255219، وفى تاريخ    0499امل عمر ثابت الزهرى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

 االستغناء عنه نهائيا

تم محو/شطب السجل  ترك    21925255، وفى تاريخ    0492زنيب عبد الباسط محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 9

 التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255219، وفى تاريخ    2545عماد مكرم عزيز سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 10

 االستغناء عنه نهائيا

تم محو/شطب    25255212تاريخ ، وفى    9130قدرى القرشى عبد المحسن عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

 السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    2245ام هاشم عبد الراضى على محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

 السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    2255عبدالمحسن احمد السيد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 13

 السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تاريخ    3120عائشه دردير يوسف دردير  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 14

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    2222برقم : عرفه مصطفى عبداللطيف احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده    - 15

 السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تاريخ    2429رجاء سليم محمود صديق  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 16

 ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب    25255225، وفى تاريخ    9141رضا ابو الحسن عبدالمجلى على  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 17

 السجل  المذكوره تركت التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255225، وفى تاريخ    2232ام هاشم حمدى محمد حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 18

 المذكوره تركت التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255225، وفى تاريخ    0151يحيى زكريا احمد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 19

 واالستغناء عنه نهائيا

محو/شطب السجل  تم   25255235، وفى تاريخ    9524عفاف العربي صبره حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 20

ترك التجاره نهائيا   

تم محو/شطب    25255231، وفى تاريخ    9291محمود رمضان حسين عبدالنعيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 21

 السجل  االستغناء عنه نهائيا

تم محو/شطب    25255231يخ ، وفى تار   2190كرم عبدالزاهر عبدالعاطي محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 22

 السجل  ترك التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     25255231، وفى تاريخ    2220اشرف حماد نور الدين احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 23

 ترك التجارة نهائيا

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   25255250وفي تاريخ ،   2425عطيات احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  1

جنيه  355550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال ,   25255250وفي تاريخ ،   2424عبد المجيد خالد احمد عبد المجيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  155550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   2211محمود شحاته محمد على  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255211وفي تاريخ ،   2325هاني علي محمود عبدالعال  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

أس المال , وصف تم تعديل ر  25255213وفي تاريخ ،   2053هيسم معروف سليم بطرس  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255215وفي تاريخ ،   5122حسين ابراهيم حسين عبدالكريم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  0555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255219وفي تاريخ ،   2552ام عبدالفتاح احمد الضوي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم هش -  7

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

يل رأس المال , وصف تم تعد  25255223وفي تاريخ ،   0525ناير محمود عبد الاله محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  1555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:     25255220وفي تاريخ ،   2412مينا االمير عياد حنا  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  9

جنيه  2055550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

مال اخميم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  2512لسنة  4اء خلف عبد الرؤف السيد عبيد بوالية والدها بموجب الحكم رقم اسر -  10

  0555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  25255225وفي تاريخ ،   0209

  جنيه

تم تعديل رأس المال ,   25255229وفي تاريخ ،   2322اجر فرد ،، سبق قيده برقم طارق مراد عبدالموجود السيد  ت -  11

جنيه  15555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   2990سيده صابر احمدالسيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  12

جنيه  055550555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ، التأشير:     

تم تعديل رأس المال , وصف   25255231وفي تاريخ ،   1252جمال ابوالمجد احمد محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  13

جنيه  055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  9991ثروت عبدالسيد عوض عبدالسيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

 الـتأشير:   ، بجوار الطريق السريع بناحيه النغاميش ملك ناصر عبود فاكيوس

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255250وفي تاريخ  2422امال فكرى زكى جادالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

، سفالق نجع هرماس ملك الرمانى صبحى وهبه سعد الله    

عديل العنوان , وصف تم ت 25255250وفي تاريخ  2222منال عطا شكر الله ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

 الـتأشير:   ، النصيرات ملك عطالله رزق زكى

تم تعديل العنوان , وصف  25255255وفي تاريخ  2052فاتن عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

حفيظ محمد احمدالـتأشير:   ، ابار الملك نجع على الغفير بجوار صيدليه االمل ملك / صابر عبد اال  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255255وفي تاريخ  2051محمد على احمد عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

، الجالويه نجع عطيه بجوار كوبرى نجع عطيه ملك / عالء على محمد بخيت    

تم تعديل العنوان , وصف  25255255وفي تاريخ  2055م    عبد الله محمود احمد مشرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  6

مدخل البلد ملك / لبيب فارس لبيب -الـتأشير:   ، سفالق بجوار صيدليه د/ محمود عبد الحى   

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  2054محمد محمود خليفه عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

:   ، العقاريه بجوار التشونيه ملك السمره امبابى محمدالـتأشير  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  2053هيسم معروف سليم بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

 الـتأشير:   ، الكشح امام الجبانه شارع جسر صليبه بشيت ملك جرجس محروص شحاته

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  2050م عبد المالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابراهيم العبد ابراهي -  9

 الـتأشير:   ، الكشح امتداد شارع بورسعيد امام بنك التنميه ملك مجدى العبد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  22525525وفي تاريخ  2059عبد النور شهدى فهيم منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

  الـتأشير:   ، الكشح بجوار كنيسه العذراء ملك هناء كامل جرجس

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  2055محى الدين كامل حماده حميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

ماده حميدالـتأشير:   ، الكشح شارع بورسعيد بجوار مسجد ال بكر ملك كامل ح   

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  2052عبد الرحمن رجب محمود حناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

 وصف الـتأشير:   ، مزاته شرق بجوار ورشه احمد عبد اللطيف ملك عالء ابو الوفا عبد اللطيف

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  2015ده برقم    احمد محمد احمد محمد الراوى ، تاجر فرد ،  سبق قي -  13

  الـتأشير:   ، النصيرات بجوار بجوار المقابر جزيره النصيرات ملك / محمد احمد محمد الراوى

ر: تم تعديل العنوان , وصف الـتأشي 25255215وفي تاريخ  2011بخيته حسن سليم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

، الكوله بجوار مسجد حمد الونيسى ملك / محمد عبده محمد ابراهيم    

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  2052عرفه محمود محمد احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

  الـتأشير:   ، النصيرات شارع البوسته جزيره النصيرات ملك حماده احمد على اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  2012عفاف محمد رفاعى السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

 الـتأشير:   ، اوالد سالم بحرى بجوار مسجد العتيق نجع ابو جوده ملك عاطف محمد رفاعى السيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  1320مجدى نعيم ميخائيل بسله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

 الـتأشير:   ، الكشح بجوار صيدليه مار جرجس ملك/ نعيم ميخائيل بسله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  2015محمود عز الدين محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

ه ملك / عزالدين محمد علىالـتأشير:   ، الخيام بجوار صيدليه الصح   

تم تعديل العنوان , وصف  25255211وفي تاريخ  2014عفاف عبد المبدى فاضل بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

 الـتأشير:   ، الكشح بجوار البنك الزراعى ملك نجيه محمد نوح ابراهيم

تم  25255211وفي تاريخ  2010تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جوفانى عبد المالك دولف سرج عزيز بواليه والدها ،  -  20

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الكشح طريق عزبه سعد ملك جرجس منير جرجس شنوده

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2019سعديه عبده جاب الله واصف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

بجوار المقابر بملك /فوزي جاد الله مسعد-، النصيرات الـتأشير:     

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2012مازن رمضان نوري السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

النصيرات بملك/ احمد محمد محمود احمد محمود-بجوار صيدليه د/ نهله بجع موسي -الـتأشير:   ، النصرات   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2012رمضان عبدالحميد محمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

 الـتأشير:   ، بجوار البريد بعرب العطيات القبليه بملك/ عبدالحميد محمد فرج

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  2023محمد عبدالمومن بكري محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

بجوار نقطه الخيام بملك/ عبدالمومن بكري محمد عبدالقادر-الـتأشير:   ، الخيام   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  2020محمد ثروت عطيه مريد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

ه بشارع بورسعيد بملك / بهاء باسليوس عبدالمالكبجوار الشئون االجتماعي -الـتأشير:   ، الكشح   

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  2021حسن عبدالزاهر عبدالعاطي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

بجوار محطه المياه نجع الونتني بملك/ شاديه السيد عبدالعاطي-وصف الـتأشير:   ، البالبيش قبلي   

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  2025ي نورالدين محمود محمد قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    رفاع -  27

بجوار مدرسه النصيرات االعداديه بملك/ سعاد السيد الراوي-وصف الـتأشير:   ، النصيرات   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213 وفي تاريخ 2022روجينا امين رزق معوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

اوالد يحيي قبلي بملك/ مجدي نصحي رزق معوض-بني خالد  -بجوار الكنيسه -الـتأشير:   ، اوالد يحيي قبلي   

تم تعديل العنوان , وصف  25255213وفي تاريخ  2024ناجح امين عمر محمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

بجوار االزهر بشارع بورسعيد بملك/ شيماء علي عبدالرحيم-الـتأشير:   ، الكشح   

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  2029الجميل السيد فرغل ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

  الـتأشير:   ، ابار الملك نجع على الغفير بجوار مسجد السالم ملك / جاد الكريم صبره ابوزيد

تم تعديل العنوان , وصف  25255215وفي تاريخ  2025محمود حسن احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

  الـتأشير:   ، الصوامعه شرق بجوار مدرسه الثانويه الصنايع نجوع الصوامعه ملك / ياسر حسن احمد اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصف  25255219وفي تاريخ  2022رقم    عزت زكرى عويضه يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  32

يوسف الـتأشير:   ، الصوامعه شرق بجوار شبكه الكهرباء نجع الشيخ اسماعيل نجوع الصوامعه شرق ملك هيثم نصيف مهاود  

وان , وصف الـتأشير: تم تعديل العن 25255219وفي تاريخ  2022محمد احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

بجوار مسجد الشيمي بملك /السيد محمد السيد-وسط البلد  -، نيده     

تم تعديل العنوان , وصف  25255219وفي تاريخ  2031عمرو خالد الصغير هاشم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

ناير الديب ابوضيف بجوار صيدليه د/ احمد علي تبع الساقيه بملك/ -الـتأشير:   ، الفراسيه   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255219وفي تاريخ  2035ابراهيم بخيت فؤاد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  35

، الصوامعه شرق نجع عميره بجوار المسجد الجديد ملك /  بخيت فؤاد احمد عبد الرحمن     

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  2032، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     سلوى عبد الرحيم سليمان عبد الكريم -  36

  وصف الـتأشير:   ، العقاريه مدخل العقاريه ملك فرج الله محمد السيد عسران

ير:  تم تعديل العنوان , وصف الـتأش 25255212وفي تاريخ  9235ايمن نصر فهمي احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

، شارع حسين شعيب امام صيدليه وائل بعرب االطاوله ملك هاشم عبد الرزاق عبد الحميد مهران     

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2030هبهاب عبد الحميد مراد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

البحريه ملك عبد الرحمن احمد حسن احمد عرب العطيات -الـتأشير:   ، بجوار نادى عرب العطيات    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  2033مصطفى عبد الحافظ توفيق محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

 وصف الـتأشير:   ، البالبيش قبلى امتداد مسجد الونتنى بنجع الونتنى الشيخ امبادر ملك / سرحان احمد محمود

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2034هد عبد المبدى محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ف -  40

  الـتأشير:   ، بجوار المحكمه شارع احمد رضوان ملك /عبد الحميد حشمت عبد الاله على

تم تعديل العنوان , وصف  25255212يخ وفي تار 2152سحر محمد عبدالحفيظ احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

بجوار مسجد ال عوض بالقوايده بملك/ ابوالخير احمد مصطفي السيد-الـتأشير:   ، اوالد خلف   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2035احمد عزمى عوض مصلح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

من بنجوع الصوامعه شرق ملك منار جمال خليفه محمدالـتأشير:   ، الصوامعه شرق نجع ما  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2032محمد عالء رمضان عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

  الـتأشير:   ، الكوله بجوار مسجد محمد الديب عبد الفغور ملك / بدريه احمدعلى

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2032حمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ابراهيم اسماعيل م -  44

بعمارات االوقاف بجوار المرور حى الكوثر ملك / كريمه محمد عبد الرحمن على 5محل رقم  2الـتأشير:   ، برج رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  2039صفاء اسماعيل محمود عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

بجوار مدرسه نجع مأمن االبتدائيه نجوع الصوامعه شرق ملك السيد محمود جالل فرج -الـتأشير:   ، الصوامعه شرق    

نوان , وصف تم تعديل الع 25255223وفي تاريخ  2045اسامه السيد عبدالحفيظ عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

شارع ابوبكر العجمي بملك/ هاشم احمد عيسي دياب-الـتأشير:   ، بجوار مسجد سيدي ابوبكر   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  2044عمر السمري احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

تحي بملك / ثابت احمد عبدالرحمنبجوار صيدليه اسالم ف-الـتأشير:   ، طريق اخميم سوهاج   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  2043عبدالمسيح صدقي يوسف نخنوخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  48

ش الطابونه متفرع من ش صليبت بشيت بملك/ فاديه نصري عطيه محارب-الـتأشير:   ، الكشح   

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  2042جر فرد ،  سبق قيده برقم    ابراهيم صادق محمد فكار ، تا -  49

طريق الخيام بملك/ فاطمه حسن محمد فكار-بجوار مطب نقنق -الـتأشير:   ، الكشح   

 تم تعديل العنوان , وصف 25255223وفي تاريخ  2041علي السيد حسن عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  50

بملك/ محمود السيد حسن عبدالرحيم -نجع الهريف  -الـتأشير:   ، نيده  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  2045عصام قدرى جاد عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

 الـتأشير:   ، مزاته شرق بجوار مدرسه الشهيد حلمى حافظ ملك / قدرى جاد عبد الاله
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان ,  25255224وفي تاريخ  2049الحسين عبد العليم عبد الباسط حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

  وصف الـتأشير:   ، اوالد سالم بحرى بجوار المطافى ملك محمد التهامى عبد الوهاب على

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255224اريخ وفي ت 2040هيثم فوزى حمدى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

، بجوار المركز شارع قصر الثقافه ملك طلعت احمد برهام    

تم تعديل العنوان , وصف  25255224وفي تاريخ  2042السيد عز عبدالجواد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  54

ك /صالح عزالعرب عبدالجوادبجوار كوبري حامد بمل -الـتأشير:   ، سفالق   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  2005محمد نصر حفني عبدالنعيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

دالنعيم عبدالغنيبنجع الحساينه بملك/ نصر حفني عب-بجوار صيدليه د /احمد حكيم ومسجد الحاسينه  -الـتأشير:   ، الصوامعه شرق   

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  2042روفائيل وديع ثابت روفائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  56

ىالـتأشير:   ، الكشح بجوار كنيسه البابا كيرلس بشارع جسر صليبه بشيت الرئيسى ملك رزيقى رومانى نصر   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255225وفي تاريخ  2000   احمد علي عايد علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  57

يوليو بملك/ علي عايد علي عبدالاله 23شارع -بجوار المحكمه القديمه   

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  2003محمد محمود محمد الليثي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  58

بجوار المره مساكن اوالد مامن بملك/ محمود محمد الليثي محمود-نجع العمارات -لوقف الـتأشير:   ، ابار ا  

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  2001منصور فرج الله سعد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  59

فراج سعد بجوار كوبري الشيخ اسماعيل بملك/ ناديه محمد -الـتأشير:   ، ابار الوقف   

تم تعديل العنوان , وصف  25255225وفي تاريخ  2005رافع حمدان اسماعيل عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  60

بجوار مدرسه الصنايع بملك/ كمال حمدي اسماعيل -الـتأشير:   ، الصوامعه شرق   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255225وفي تاريخ  0151يحيى زكريا احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  61

، ش الفردوس بجوار التامينات ملك محمد زكريا احمد محمد==< الغى    

تم تعديل العنوان , وصف  22525255وفي تاريخ  2002تيسير حسنى على مهاود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  62

  الـتأشير:   ، بنى واصل بجوار مسجد السالم ملك / عاطف فتحى خلف عبيد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255229وفي تاريخ  2009مانى علي حمدان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  63

يق السريع ملك/ علي حمدان احمدالطر-بجوار مدرسه اليونيسف االبتدائيه -، الكشح     

تم تعديل العنوان , وصف  25255229وفي تاريخ  2002كريمه مختار السيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  64

اوالد يحي الحاجر غرب ملك / سامي احمد محمد خالد-بجوار المطافي -الـتأشير:   ، اوالد يحيي الحاجر   

تم تعديل العنوان , وصف  25255229وفي تاريخ  2055عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ناهد سعودى محمد  -  65

محمد اسكان طالبى الحرميين  حى الكوثر ملك عبد الرحيم احمد معتوق -الـتأشير:   ، شارع حسن طنطاوى بجوار بنك مصر   

تم تعديل العنوان ,  25255229وفي تاريخ  2002ه برقم    عاطف محمد عبد الرحيم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  66

  وصف الـتأشير:   ، نيده بجوار محطه المياه ملك /  محمد عبد الرحيم ابو العال

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  2222منال عطا شكرالله ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  67

رات بجوار مسجد بالنصيرات ملك عطاالله رزق زكىالـتأشير:   ، النصي  

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255231وفي تاريخ  2990سيده صابر احمدالسيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  68

، العقاريه بجوار دوار العمده ملك احمد صابر احمد    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  25255231وفي تاريخ  2053ه برقم    نبيل شهدى شاكربطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  69

ب بمجمع الصناعات الصغيره ملك / الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعيه 21عنبر رقم  123، مدينه الكوثر وحده رقم   

 والتعدينيه

تم تعديل العنوان , وصف  25255231تاريخ  وفي 2052االمير عبد النبى محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

 الـتأشير:   ، عرب الصبحه بجوار المستشفى بعرب الصبحه ملك عبد النبى محمد حسن

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  2051محمود احمد عبد الحميد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

وار مسجد على بن ابى طالب ملك اسامه هارون عبد الحميد علىالـتأشير:   ، اوالد سالم بحرى بج   

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل النشاط , وصف 25255254وفي تاريخ  9991ثروت عبدالسيد عوض عبدالسيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

مواشى التأشير:  حظيره تربيه وبيع  

تم تعديل النشاط , وصف 25255252وفي تاريخ  2522ممدوح عبد العال فراج عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير:  سوبر ماركت ==< سارى

التأشير:  تم تعديل النشاط , وصف 25255211وفي تاريخ  2222منال عطا شكر الله ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 حظيره تربيه وبيع مواشى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255211وفي تاريخ  2222منال عطا شكرالله ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 بقاله

وصف  تم تعديل النشاط ,25255212وفي تاريخ  5454اشرف جعفر فؤاد عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير:  مقاوالت عموميه

تم تعديل النشاط , وصف 25255215وفي تاريخ  5122حسين ابراهيم حسين عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

(5من المجموعه 35والفقره  12التأشير:  استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعه   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255219وفي تاريخ  2552بق قيده برقم   هشام عبدالفتاح احمد الضوي ، تاجر فرد ،  س -  7

مكتب مقاوالت نقل بالسيارات   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255219وفي تاريخ  2545عماد مكرم عزيز سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 بيع دقيق

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  بقاله 25255212وفي تاريخ  9235سبق قيده برقم   ايمن نصر فهمي احمد ، تاجر فرد ،   -  9

 بالتجزئه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255225وفي تاريخ  0151يحيى زكريا احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 بيع حديد واسمنت

مال اخميم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   2512لسنة  4ة والدها بموجب الحكم رقم اسراء خلف عبد الرؤف السيد عبيد بوالي -  11

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  بيع وصيانه اجهزه تبريد وتكيف25255225وفي تاريخ  0209   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

النشاط , وصف تم تعديل 25255229وفي تاريخ  2322طارق مراد عبدالموجود السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير:  بيع وتوزيع ادوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255231وفي تاريخ  2990سيده صابر احمدالسيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 تربيه وبيع مواشى

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  2050ابراهيم العبد ابراهيم عبد المالك ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 التأشير: خاص

شركة , وصف تم تعديل نوع ال25255212وفي تاريخ  2012رمضان عبدالحميد محمد فرج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  2022روجينا امين رزق معوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2030هبهاب عبد الحميد مراد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

لتأشير: خاصا  

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255225وفي تاريخ  2001منصور فرج الله سعد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2012مازن رمضان نوري السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255213وفي تاريخ  2021حسن عبدالزاهر عبدالعاطي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2035احمد عزمى عوض مصلح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255225وفي تاريخ  2000علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد علي عايد -  9

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  2013مجدى نعيم ميخائيل بسله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  2029فرد ،  سبق قيده برقم   الجميل السيد فرغل ابوزيد ، تاجر  -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255219وفي تاريخ  2022محمد احمد محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231وفي تاريخ  2053  نبيل شهدى شاكربطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  13

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  2422امال فكرى زكى جادالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252اريخ وفي ت 2055محى الدين كامل حماده حميد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  2041علي السيد حسن عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25522425وفي تاريخ  2042السيد عز عبدالجواد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  2053هيسم معروف سليم بطرس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

 التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة ,  تم25255213وفي تاريخ  2025رفاعي نورالدين محمود محمد قاسم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2039صفاء اسماعيل محمود عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

 التأشير: خاص

الشركة , وصف  تم تعديل نوع25255225وفي تاريخ  2003محمد محمود محمد الليثي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255250وفي تاريخ  2222منال عطا شكر الله ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

 التأشير: خاص

وصف  تم تعديل نوع الشركة ,25255255وفي تاريخ  2055عبد الله محمود احمد مشرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2034فهد عبد المبدى محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255225وفي تاريخ  2005رافع حمدان اسماعيل عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

التأشير: خاصوصف   

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231وفي تاريخ  2051محمود احمد عبد الحميد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  2052عرفه محمود محمد احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255211وفي تاريخ  2014عفاف عبد المبدى فاضل بدوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2152سحر محمد عبدالحفيظ احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  2044عمر السمري احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  30

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 25255224وفي تاريخ  2049العليم عبد الباسط حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    الحسين عبد -  31

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  2059عبد النور شهدى فهيم منصور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  2015دين محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمود عز ال -  33

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  2045اسامه السيد عبدالحفيظ عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220وفي تاريخ  2005دالنعيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   محمد نصر حفني عب -  35

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255215وفي تاريخ  2052عبد الرحمن رجب محمود حناوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل 25255211وفي تاريخ  2010ج عزيز بواليه والدها ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   جوفانى عبد المالك دولف سر -  37

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  2033مصطفى عبد الحافظ توفيق محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  38

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255229وفي تاريخ  2009مدان احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مانى علي ح -  39

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255215وفي تاريخ  2011بخيته حسن سليم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255211وفي تاريخ  2012رد ،  سبق قيده برقم   عفاف محمد رفاعى السيد ، تاجر ف -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255219وفي تاريخ  2022عزت زكرى عويضه يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  2222برقم   منال عطا شكرالله ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  43

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  2020محمد ثروت عطيه مريد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213يخ وفي تار 2024ناجح امين عمر محمدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  2032سلوى عبد الرحيم سليمان عبد الكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  46

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255229خ وفي تاري 2002كريمه مختار السيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255255وفي تاريخ  2051محمد على احمد عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

 التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة , وصف تم 25255215وفي تاريخ  2025محمود حسن احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  49

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  2032محمد عالء رمضان عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  50

 وصف التأشير: خاص

وع الشركة , وصف تم تعديل ن25255220وفي تاريخ  2042روفائيل وديع ثابت روفائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255231وفي تاريخ  2052االمير عبد النبى محمد حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

 التأشير: خاص

كة , تم تعديل نوع الشر25255215وفي تاريخ  2015احمد محمد احمد محمد الراوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255223وفي تاريخ  2043عبدالمسيح صدقي يوسف نخنوخ ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  54

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  2040هيثم فوزى حمدى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255229وفي تاريخ  2002عاطف محمد عبد الرحيم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  56

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25255255وفي تاريخ  2052عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فاتن -  57

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252وفي تاريخ  2054محمد محمود خليفه عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  58

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2032براهيم اسماعيل محمد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ا -  59

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255225وفي تاريخ  2002تيسير حسنى على مهاود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  60

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255212وفي تاريخ  2019الله واصف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    سعديه عبده جاب -  61

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255213وفي تاريخ  2023محمد عبدالمومن بكري محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  62

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255219وفي تاريخ  2031تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عمرو خالد الصغير هاشم ،  -  63

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255219وفي تاريخ  2035ابراهيم بخيت فؤاد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  64

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255223وفي تاريخ  2042ق قيده برقم   ابراهيم صادق محمد فكار ، تاجر فرد ،  سب -  65

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255224وفي تاريخ  2045عصام قدرى جاد عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  66

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255229وفي تاريخ  2055قم   ناهد سعودى محمد عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  67

 التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: االنوال اليدويه 0259ل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشير بتعدي25255211،  فى تاريخ :   -  1    

الى: اليوجد 2545تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255219،  فى تاريخ :   -  2    

الى: اليوجد 9235تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255212،  فى تاريخ :   -  3    

الى: الطارق تى ام ايجبت لالدويه والمستلزمات  2322تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 52292525،  فى تاريخ :   -  4

   الطبيه ومستحضرات التجميل

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أس المالر      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل  25255225وفي تاريخ   ، 2004شركه محمود رشوان محمود رشوان وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  1

جنيه  15550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

وانالعن       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل  25255225وفي تاريخ  2004شركه محمود رشوان محمود رشوان وشريكته ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  1

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، السالمونى ملك شلبى حسان حسن فرج

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: شركه زينب محمد وهب  5239توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255255،  فى تاريخ :   -  1

 الله عبد الرحمن وشركاؤها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

5239برقم       25255255خروج ، تاريخ : 555555555555امن  اسماء سليم احمد محمود  توصية بسيطة  شريك متض -  1  

5239برقم       25255255خروج ، تاريخ : 555555555555اسماء سليم احمد محمود  توصية بسيطة  شريك متضامن   -  2  

برقم     55252552خروج ، تاريخ : 555555555555زينب محمد وهب الله عبد الرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك   -  3

  5239  

برقم     25255255خروج ، تاريخ : 555555555555زينب محمد وهب الله عبد الرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك   -  4

  5239  

ق باعمال اسماء سليم احمد محمود  توصية بسيطة  شريك متضامن  لها حق االدارة والتوقيع والمسئولية على جميع ما يتعل -  5

5239برقم       25255255دا ، تاريخ : الشركة منفر  

ق باعمال اسماء سليم احمد محمود  توصية بسيطة  شريك متضامن  لها حق االدارة والتوقيع والمسئولية على جميع ما يتعل -  6

5239برقم       25255255الشركة منفردا ، تاريخ :   

ا يتعلق ريك  لها حق االدارة والتوقيع والمسئولية على جميع مزينب محمد وهب الله عبد الرحمن  توصية بسيطة  مدير و ش -  7

5239برقم       25255255باعمال الشركة منفردا ، تاريخ :   

ا يتعلق زينب محمد وهب الله عبد الرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك  لها حق االدارة والتوقيع والمسئولية على جميع م -  8

5239برقم       25255255:  باعمال الشركة منفردا ، تاريخ  

بنوك الى محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ال -  9

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  داره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عنحق اال

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

لبنوك الى على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع -  10

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  مسؤليه كامله عن حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا -  11

ويظل  ن  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامني

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا -  12

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى ه اوالتوقيع امام امحمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشرك -  13

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا -  14

ويظل  دى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومج

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتاحمد  -  15

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله عيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤعينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار ت

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام بالشركه اوالت احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه -  16

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله عينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤ

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ عن ذل  

وقيع امام احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت -  17

ى محمد شم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم علالبنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد ها

ليه كامله عينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤ

991 برقم      25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت -  18

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤ عينو ويظل حق االداره لشركاء

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام ى الشيكات الخاصه بالشركه اوالتاحمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع عل -  19

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله ؤعينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مس

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وقيع امام احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت -  20

ى محمد تضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم علالبنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء الم

ليه كامله عينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤ

991برقم       25522325، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت -  21

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله ق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤعينو ويظل ح

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت  احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك -  22

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله نتاج والمسؤل مسؤعينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لال

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  23

ينو اء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عالى شريكين مجتمعين من الشرك

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223خ : ، تاري 51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  24

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن داره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كويظل حق اال

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيمجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع  -  25

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن مسؤليه كويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل 

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  26

ينو محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين 

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  27

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن جتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كويظل حق االداره لشركاء م

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك خاصه بالشركه اوالتوقيمجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات ال -  28

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

ن امله عويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  29

ويظل  د قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احم

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  30

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  عيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عنحق االداره لشركاء مجتمعين وقرار ت

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ام البنوك الى والتوقيع اممحمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه ا -  31

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ كاف  

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  32

ويظل  تحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى ف

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي مجدى فتحى -  33

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن حمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / ا

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

البنوك ع امام مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  34

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525يه وذلك من تاريخ ذلك امام كافه الجهات الرسم  

لبنوك الى محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا -  35

ويظل  ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس 

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى ركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام امحمد هاشم احمد قاسم  ش -  36

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  37

ويظل  ريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينوش

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525اريخ كافه الجهات الرسميه وذلك من ت  

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  38

ويظل  ى محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ام البنوك الى ر و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع اممحمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدي -  39

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عنحق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  40

ويظل  من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمعين 

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/5252كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا -  41

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى ه اوالتوقيع امام امحمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشرك -  42

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا -  43

ويظل  دى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومج

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام امحمد  -  44

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  د / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عنحق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السي

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى امام ا محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع -  45

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525الرسميه وذلك من تاريخ  كافه الجهات  

لبنوك الى محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا -  46

ويظل  ى سوس ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهم

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام در اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتاحمد عادل احمد ب -  47

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤعينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد 

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام التاحمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه او -  48

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله عينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤ

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525الجهات الرسميه وذلك من تاريخ  عن ذلك امام كافه  

وقيع امام احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت -  49

ى محمد م ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم علالبنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاس

ليه كامله عينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤ

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وقيع امام احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت -  50

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله رار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤعينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وق

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام لخاصه بالشركه اوالتاحمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات ا -  51

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله عينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤ

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت -  52

ى محمد مد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم علالبنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  مح

ليه كامله عينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤ

991رقم   ب    25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت -  53

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله شركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤعينو ويظل حق االداره ل

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام يع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتاحمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوق -  54

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله ؤل مسؤعينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمس

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  55

ينو ين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عالى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامن

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       32525522، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  56

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن ء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كويظل حق االداره لشركا

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك الخاصه بالشركه اوالتوقي مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات -  57

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

ه عن املويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  58

ينو احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عالى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم 

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

199برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  59

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن ر تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرا

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ع امام البنوك ه اوالتوقيمجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشرك -  60

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ ذلك امام   

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  61

ويظل  ى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجد

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ام البنوك الى اسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع اممحمد ق -  62

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عنحق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد 

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  63

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525رسميه وذلك من تاريخ كافه الجهات ال  

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  64

ويظل  س ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سو

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيمجدى فتحى فهمى سوس   -  65

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن د بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل ام

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  66

ينو شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عالى 

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525تاريخ ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من   

لبنوك الى محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا -  67

ويظل  على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم 

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام امحمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن   -  68

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  ل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عنحق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعي

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  69

ويظل  ين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمع

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  70

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عنحق االداره لشركاء مجتمعين وقرار 

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ام البنوك الى اوالتوقيع اممحمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه  -  71

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525فه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ كا  

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  72

ويظل  فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى 

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى م احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام امحمد هاش -  73

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد /

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى ام امحمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  74

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525رسميه وذلك من تاريخ كافه الجهات ال  

لبنوك الى محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا -  75

ويظل  وس ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى س

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا  محمد هاشم احمد قاسم -  76

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عنحق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل 

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ى لبنوك المحمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا -  77

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525من تاريخ كافه الجهات الرسميه وذلك   

لبنوك الى محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا -  78

ويظل  سم على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قا

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام كة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتاحمد عادل احمد بدر اسماعيل  شر -  79

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله د بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤعينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل ام

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وقيع امام احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت -  80

ى محمد لبنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم علا

ليه كامله عينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤ

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ه وذلك من تاريخ عن ذلك امام كافه الجهات الرسمي  

وقيع امام احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت -  81

ى محمد همى سوس ومحمد قاسم علالبنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى ف

ليه كامله عينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤ

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت احمد عادل احمد -  82

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله د / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤعينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السي

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام اوالتاحمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه  -  83

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله عينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤ

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525فه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ عن ذلك امام كا  

وقيع امام احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت -  84

ى محمد اسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم علالبنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد ق

ليه كامله عينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤ

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالت -  85

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ليه كامله وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤعينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين 

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

وقيع امام الخاصه بالشركه اوالت احمد عادل احمد بدر اسماعيل  شركة تضامن  مدير غير شريك  وحق التوقيع على الشيكات -  86

ى محمد البنوك الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم عل

ه ليه كاملعينو ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤ

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525عن ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  87

ينو احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عالى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم 

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

199برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  88

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن ر تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرا

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك ه اوالتوقيمجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشرك -  89

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ ذلك امام   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ع امام البنوك مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  90

ينو ى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عالى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجد

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك تحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيمجدى ف -  91

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد 

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ام البنوك ع اممجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  92

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525رسميه وذلك من تاريخ ذلك امام كافه الجهات ال  

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  93

ويظل  س ومحمد قاسم على محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سو

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ام البنوك الى شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع اممحمد قاسم على عنيو   -  94

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  د بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عنحق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل ام

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  95

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525تاريخ كافه الجهات الرسميه وذلك من   

ام البنوك الى محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ام -  96

ويظل  لى محمد عينوشريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم ع

ذلك امام  حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك ير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيمجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مد -  97

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل 

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ع امام البنوك مجدى فتحى فهمى سوس  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  98

ينو من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع الى شريكين مجتمعين

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

لبنوك الى محمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امام ا -  99

ويظل  شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عينو

ذلك امام  تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كامله عن حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

م البنوك كه اوالتوقيع امامحمد هاشم احمد قاسم  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشر -  100

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ  ذلك امام  

مام البنوك محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ا -  101

ينو جدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد عالى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم وم

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

مام البنوك د قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع امحم -  102

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن يد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه كويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين الس

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

مام البنوك ع امحمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقي -  103

ينو الى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فهمى سوس ومحمد قاسم على محمد ع

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ت الرسميه وذلك من تاريخ ذلك امام كافه الجها  

مام البنوك محمد قاسم على عنيو  شركة تضامن  مدير و شريك  وحق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه اوالتوقيع ا -  104

ينو مى سوس ومحمد قاسم على محمد عالى شريكين مجتمعين من الشركاء المتضامنين  محمد هاشم احمد قاسم ومجدى فتحى فه

امله عن ويظل حق االداره لشركاء مجتمعين وقرار تعيين السيد / احمد عادل امد بدر اسماعيل  مديرا لالنتاج والمسؤل مسؤليه ك

991برقم       25255223، تاريخ :  51/50/2525ذلك امام كافه الجهات الرسميه وذلك من تاريخ   

ــــــــــــــــــــــ      

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

4242برقم       25525255، تاريخ :  543  2512/55/14محمد فاروق كامل محمود  سارى حتى  -  1  

4242برقم       25255255، تاريخ :  544  2523/55/14محمد فاروق كامل محمود  سارى حتى  -  2  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

3052برقم       25255215، تاريخ :  551  2524/53/13عاطف خضيري هاشم حسين  سارى حتى  -  3  

3332برقم       52152525، تاريخ :  554  2523/52/14عالء محمد سالم علي  سارى حتى  -  4  

5520برقم       25255215، تاريخ :  552  2524/52/53شعبان عبد الحافظ حسن على  سارى حتى  -  5  

1242برقم       25255215، تاريخ :  555  2520/5419امال عبد الحفيظ محمد ادريس  سارى حتى  -  6  

5152برقم       25255211، تاريخ :  595محمد عادل السقطى مصطفى     -  7  

0013برقم       25255212، تاريخ :  592  2521/55/11عطيه محفوظ عبد المجيد عبد الوهاب  سارى حتى  -  8  

0232برقم       25255212، تاريخ :  599  2520/54/35رومانى اسكندر عطيه ميخائيل  سارى حتى  -  9  

2239برقم       25255213، تاريخ :  523محمود كمال محمد دياب     -  10  

2239برقم       25255213، تاريخ :  524محمود كمال محمد دياب     -  11  

2239برقم       25255213، تاريخ :  520محمود كمال محمد دياب     -  12  

5122برقم       25255215، تاريخ :  523حسين ابراهيم حسين عبدالكريم     -  13  

2592برقم       25255219، تاريخ :  951  2520/55/25عاصم احمد محمد حافظ  ساري حتي  -  14  

0492برقم       25255219، تاريخ :  955زنيب عبد الباسط محمد     -  15  

4522برقم       25255212، تاريخ :  952  2519/15/52صادق محمد ابراهيم خليل  سارى حتى  -  16  

4522برقم       25255212، تاريخ :  915مد ابراهيم خليل    صادق مح -  17  

5259برقم       25255212، تاريخ :  911رومانى جرجس دانيال سعد الله     -  18  

4422برقم       25255212، تاريخ :  919  2522/52/25شريف عبده محمود على  ساري حتي  -  19  

3120برقم       25255212تاريخ : ،  912عائشه دردير يوسف دردير     -  20  

3120برقم       25255212، تاريخ :  912عائشه دردير يوسف دردير     -  21  

3923برقم       25255223، تاريخ :  935  2521/55/254حسين فوزى عبد الله محمد  سارى حتى -  22  

2252برقم       25255223، تاريخ :  922احمد نجار احمد محمد     -  23  

3923برقم       25255223، تاريخ :  922  2525/51/24حسين فوزى عبد الله محمد  سارى حتى  -  24  

3923برقم       25255223، تاريخ :  931  2520/51/22حسين فوزى عبد الله محمد  سارى حتى  -  25  

5222برقم       25255223، تاريخ :  929احمد نجار احمد محمد     -  26  

0202برقم       25255224، تاريخ :  933انعام عزتلى عبدالحميد عبدالعال     -  27  

1922برقم       25255224، تاريخ :  932عرفات سعدالدين السيد عريف     -  28  

1922برقم       25255224، تاريخ :  932عرفات سعدالدين السيد عريف     -  29  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

  2523/12/52مال اخميم  ساري حتي  2512لسنة  4والية والدها بموجب الحكم رقم اسراء خلف عبد الرؤف السيد عبيد ب -  30

0209برقم       25255225، تاريخ :  942  

5545برقم       25255225، تاريخ :  902  2524/50/14العربى محمد جاد الله احمد  ساري حتي  -  31  

5555برقم       23525255، تاريخ :  955سفين ميخائيل خريستو ناشد     -  32  

3052برقم       25255235، تاريخ :  902االمير سامي سيف معوض     -  33  

0552برقم       25255231، تاريخ :  952حنان عياد ابراهيم جوده     -  34  

،  953  2520/59/53ساقلته  ساري حتي 2515ح سنه 12احمد محمد احمد على ابراهيم بواليه والده بموجب الحكم رقم  -  35

0354برقم       25255231تاريخ :   

0354برقم       25255231، تاريخ :  953  2520/59/53احمد محمد احمد على ابراهيم  ساري حتي -  36  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

5239برقم       25255255، تاريخ :  549  2520/50/52شركة ورثة محمد احمد محمود  سارى حتى  -  1  

برقم       25255255، تاريخ :  549  2520/50/52شركه زينب محمد وهب الله عبد الرحمن وشركاؤها  سارى حتى  -  2

5239 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


