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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  احمد سيد المتولى شبل السيد حورية)  لصاحبها الحيوانى لالنتاج السالم مزارع -  1

 إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية عن 611 برقم 20190324 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت

 - العمدة عزبة - الناصرية:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تاجر ،  2017لسنة72 قانون الحكام وفقا(يوسف محمد علي رضا) لصاحبها االرز لضرب يوسف محمد علي رضا منشاة -  2

 احكام مراعاة مع االرز لضرب مضرب وتشغيل اقامة عن 583 برقم 20190306 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد

 المنطقه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 -االولى المرحله-( D)بلوك( 10)رقم القطعه- بجمصه الصناعيه

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  منسى محمد محمد احمد)  لصاحبها األخشاب لصناعة الرحمه -  3

 جميع تربية - واالخشاب الخشبيه المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 585 برقم 20190310 فى قيد ، 100000.000  ،

 كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية - اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع - اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك

 - الجديده ضرغام الشيخ منطقة - الجديد البر راس طريق:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - االرضى الدور - منسى السيد محمد محمد منزل

 ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الجمل الغريب احمد السيد)  لصاحبها الجمل الغريب احمد السيد منشأة -  4

 - الغذائية المواد وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 578 برقم 20190305 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس

 مع تجميدها أو وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ خاصة ومحطة ثالجة وتشغيل اقامة

:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية اتوالقرار واللوائح القوانين احكام مراعاة

 - الجديده دمياط مدينه - الجديده بدمياط الصناعية المنطقة امتداد(  16)  بلوك(  20)  رقم القطعة

 ألحكام وفقا(  ابراهيم محمود عبدالرحمن زكريا)  لصاحبها الغذائية المركزات لتصنيع ابراهيم محمود عبدالرحمن زكريا -  5

 مصنع وتشغيل اقامة عن 573 برقم 20190303 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الفواكهة من الغذائية المركزات لتصنيع

 الصناعية المنطقة امتداد(  2)  بلوك(  15 ، 14 ، 13 ، 3 ، 2 ، 1)  أرقام القطع:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 - الجديده دمياط مدينه - الجديدة بدمياط

  2017 لسنة 72 قانون كامألح وفقا(  فايد محمد قطب فتحى ابراهيم)  لصاحبها Alfayed Plast البالستيكية للصناعات الفايد -  6

 المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 579 برقم 20190305 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع البالستيكية

 - االرضى الدور - 33 رقم العقار - النهضة ش دحروج حى:  بجهة ،. نشاطها

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وإعداد البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة  ،  شركة   والتدريب لالستشارات المستشار مركز -  1

 تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز  واالدارية التنموية الدراسات

 السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع    التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو

 594 برقم 20190317 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 لها تكون أن للشركة ويجوز  واالدارية التنموية الدراسات وإعداد شريةالب الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة عن ،

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة

 القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع    التنفيذية والئحته

 الجديده دمياط مدينه - االدارية النيابة ش - 7/  11 قطعة - االولى المجاورة - الرابع الحى:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح  ،  شركة   وشريكته سالم محمد عمار -  2

 وأن، واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع

 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم

 والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة

 استصالح عن ، 593 برقم 20190317 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية

 أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز

 بطريق الري وليس االستزراع فى ديثةالح الري طرق تستخدم وأن، واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون

 - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر

 42:  بجهة ، عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار

 - الدين صالح

 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيرة شبه منطقة  ،  شركة   وشريكته سالم محمد عمار -  3

 واالجنحة والشقق والموتيالت(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة -.  2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007

 ، ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطة السياحية والقرى الفندقية

 السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت الفنادق مستوى يقل اال على فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال

 جزيرة شبه منطقة عن ، 593 برقم 20190317 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   اجمالى يزيد واال نجوم ثالثة عن

 -.  2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء

 سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطة السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة

 الفنادق مستوى يقل اال على فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ، ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدميه كانت

 - الدين صالح 42:  بجهة ، اجمالى يزيد واال نجوم ثالثة عن السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت

 االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالى نصف على منها المبيعه الوحدات مساحه  ،  شركة   وشريكته سالم محمد عمار -  4

 . للمشروع

           

                                                                                                                                                                                                                           

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية قراراتوال واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 اجمالى نصف على منها المبيعه الوحدات مساحه عن ، 593 برقم 20190317 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 . للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات

           

                                                                                                                                                                                                                           

 42:  بجهة ،.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 - الدين صالح

 القوانين احكام مراعاة مع الفايبر اللحاف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكيه حسين السيد احمد عبدالحميد -  5

 300000.000   مالها ،رأس   نشاطها رةلمباش الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الفايبر اللحاف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 586 برقم 20190311 فى ،قيدت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 - علوي الثالث الدور - التوحيد سرايا برج:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 - الزهراء مستشفى منطقة - الدولى المزلقان مقابل

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ألحكام وفقا(  ابراهيم محمود عبدالرحمن زكريا)  لصاحبها الغذائية المركزات لتصنيع ابراهيم محمود عبدالرحمن زكريا -  1

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 573    برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون

  - الجديده دمياط مدينه - الجديدة بدمياط الصناعية المنطقة امتداد(  2)  بلوك(  15 ، 14 ، 13 ، 3 ، 2 ، 1)  أرقام القطع

 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  فايد محمد قطب فتحى ابراهيم)  لصاحبها Alfayed Plast البالستيكية للصناعات الفايد -  2

 - النهضة ش دحروج حى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،

  - االرضى الدور - 33 رقم العقار

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  احمد الفتاح عبد عيسى احمد)  لصاحبها المعادن لتشكيل الخشاب -  3

 الى النشاط ممارسة وموقع الرئيسي الموقع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 414    برقم قيده

 - احمد الفتاح عبد عيسى احمد/  بملك - امين عبده فرن امام الحلوانى ش 9 - البشطمير

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الجمل الغريب احمد السيد)  لصاحبها الجمل الغريب احمد دالسي منشأة -  4

 امتداد(  16)  بلوك(  20)  رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 578    برقم قيده سبق

  - الجديده دمياط مدينه - الجديده بدمياط الصناعية المنطقة

 فرد تاجر ، 2017لسنة72 قانون الحكام وفقا(يوسف محمد علي رضا) لصاحبها االرز لضرب يوسف محمد علي رضا منشاة -  5

 القطعه- بجمصه الصناعيه المنطقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 583    برقم قيده سبق  ،

 -االولى المرحله-( D)بلوك( 10)رقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  منسى محمد محمد احمد)  لصاحبها األخشاب لصناعة الرحمه -  6

 ضرغام الشيخ منطقة - الجديد البر راس طريق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 585    برقم

  - االرضى الدور - منسى السيد محمد محمد منزل - الجديده

 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  فايد محمد قطب فتحى ابراهيم)  لصاحبها Alfayed Plast البالستيكية للصناعات الفايد -  7

 - مفتاح تقسيم - ريشو ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،

  - االرضى الدور - شحاته محمد محمد ناديه/ بملك

 تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  احمد سيد المتولى شبل السيد حورية)  لصاحبها الحيوانى لالنتاج السالم مزارع -  8

  - العمدة عزبة - الناصرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 611    برقم قيده سبق  ، فرد

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  احمد سيد المتولى شبل السيد حورية)  لصاحبها الحيوانى لالنتاج السالم مزارع -  1

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 611   برقم قيده سبق  ، فرد

 فرد تاجر ، 2017لسنة72 قانون الحكام وفقا(يوسف محمد علي رضا) لصاحبها االرز لضرب يوسف محمد علي رضا منشاة -  2

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 اريخت وفي 583   برقم قيده سبق  ،

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  منسى محمد محمد احمد)  لصاحبها األخشاب لصناعة الرحمه -  3

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 585   برقم

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الجمل الغريب احمد السيد)  لصاحبها الجمل الغريب احمد السيد منشأة -  4

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 578   برقم قيده سبق

 ألحكام وفقا(  ابراهيم محمود عبدالرحمن زكريا)  لصاحبها الغذائية المركزات لتصنيع ابراهيم محمود عبدالرحمن زكريا -  5

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون

 استثمار

 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  فايد محمد قطب فتحى ابراهيم)  لصاحبها Alfayed Plast البالستيكية للصناعات الفايد -  6

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشهاوى سليمان السيد فريد عصام منشأة: الى 569 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  1

 (  الشهاوى سليمان السيد فريد عصام) لصاحبها البالستيك لتصنيع

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شطبال - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   102:  برقم قيدها سبق  محدودة مسئولية ذات ،  للسقاالت الدار   - 1

 الشيخ كفر محافظة الى للشركة العام المقر بنقل 2019/3/19 يوم فى 177 رقم بااليداع تأشير بموجب  القيد محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20190325 تاريخ وفى ،   449:  برقم قيدها سبق  محدودة مسئولية ذات ،  االسمنتى الطوب لتصنيع العاصمة   - 2

 للشركة العام المقر لنقل القيد بمحو يفيد 2019/3/25 بتاريخ 197 رقم باإليداع تأشير بموجب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 307    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للتجارة هاوس فود -  1

  االخضر الكوم بمنطقة فيصل الملك شارع(  124)  رقم بالعقار(  1)  رقم المحل وعنوانه جديد فرع افتتاح ،

 597    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، الميكانيكية المعدات و االالت صناعه و المعادن تشكيل و لصناعه الفيحاء -  2

 دمياط - الصناعية المنطقة امتداد -(  16)  بلوك -(  52)  قطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

  - الجديدة

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 598    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، وود داماس -  3

  - الجديدة دمياط - الصناعية المنطقة امتداد -(  9)  بلوك -(  11)  قطعة ،

 تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 449    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، ىاالسمنت الطوب لتصنيع العاصمة -  4

  - الرابعه الصناعية بالمنطقة 30 رقم القطعة النشاط ممارسة وموقع العام المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركه تلتزم التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد  مساهمة شركة ، التجارية للتوكيالت جروب انترناشيونال الصفوة -  1

 ، التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام

 الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال

 قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة

 تم20190303 تاريخ وفي 452   برقم قيدها سبق  ، أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون  مساهمة شركة ، التجارية للتوكيالت جروب انترناشيونال الصفوة -  2

 رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما غمرال بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن، واالستزراع

 كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية- 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية -اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك

 تم20190303 تاريخ وفي 452   برقم قيدها سبق  ، العامة المقاوالت- السمكية المزارع إقامة- اللحوم أو التسمين أو األلبان أو

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 هو فيما والتوزيع العامة التجارة- والمتكامله والمتخصصه  مساهمة شركة ، التجارية للتوكيالت جروب انترناشيونال الصفوة -  3

 اقامة- للبضائع والتفريغ الشحن من اللوجيستية الخدمات تقيم- العقارى والتسويق االستثمار- العمومية التوريدات/  قانونا به مسموح

 كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطة السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل

 300 رقم الوزارى القرار مراعاه مع(  الفندقية اإلدارة عدا)  المشروعات إدارة- ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدميه

 شركة:  رالتأشي وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 452   برقم قيدها سبق  ، االدارة شركات بشان 2012 لسنة

 مساهمة

 بها الترخيص اجراءات و بموافقة ورد لما وفقا و الفندقيه  مساهمة شركة ، التجارية للتوكيالت جروب انترناشيونال الصفوة -  4

 البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال -حكومية الغير الجهات امام االدارية االجراءات انهاء في الوساطة

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال - أنواعها بمختلف والتطبيقات

 وتشغيل اقامة- انواعها بكافة االعالف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة- البيانات تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ - عليها والتدريب

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 452   برقم قيدها سبق  ، وتلميع وجلى وصقل وتقطيع لنشر مصنع

 مساهمة شركة

 وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة- والجرانيت الرخام  مساهمة شركة ، التجارية للتوكيالت جروب انترناشيونال الصفوة -  5

 المياه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة- االسمده لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة- والزيوت الغذائية والمواد والحبوب الزراعية الحاصالت

 بأي تشترك أن للشركة ويجوز الزراعية والمخصبات واالسمدة والمبيدات والبذور التقاوى تجارة - الطبيعيه المياه وتعبئة الغازيه

 في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة ماالأع تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 452   برقم قيدها سبق  ، أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج

 مساهمة شركة:  التأشير

 مع التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها  مساهمة شركة ، التجارية للتوكيالت جروب انترناشيونال الصفوة -  6

 سبق  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 452   برقم قيدها

 تربية-.اللحوم او التسمين او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات  جميع تربية  تضامن شركة ، وشركاه حسن حلمي سعد -  7

 قيدها سبق  ، اللحوم انتاج أو التسمين أو البيض انتاج أو التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 602   برقم

 واألثاث واألبالكاش والكونتر الحبيبى الخشب ألواح لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  محدودة مسئولية ذات ، وود داماس -  8

 HPL و UV و واألكريليك PVC و والفويل بالميالمين واألبالكاش والكونتر والحبيبى MDF ألواح وتغطية الميالمين ورق وتشريب

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع غلوس والهاى

 . نشاطها

  التي او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 598   برقم قيدها سبق  ، تحقيق على تعاونها قد

 تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما، الخارج في او مصر في غرضها  محدودة مسئولية ذات ، وود داماس -  9

،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 598   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا    ذلك و بها تلحقها او

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمد حافظ وجيه شريف: الى 125 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190311:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه

 محمد حافظ وجيه شريف: الى 125 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190311:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركة  الحسينى فكرى ابراهيم احمد/  السيد االول المدير يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  البيلى السيد البيلى ربيع احمد -  1

 عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل  الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا في منفردا وله الغير مع عالقتها في

 جميع امام اغراضها وضمن  الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا وللمدير العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 517   برقم    20190307:  تاريخ ، حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

  الحسينى فكرى ابراهيم احمد/  السيد االول المدير يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  جاد الحسينى فكرى ابراهيم احمد -  2

 به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل  الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا في منفردا وله الغير مع عالقتها في الشركة

 اغراضها وضمن  الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا وللمدير العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة

 جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام

 517   برقم    20190307:  تاريخ ، حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك

 على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن والفراج  مدير  محدودة مسئولية ذات  البيلى السيد البيلى ربيع احمد -  3

 وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضمان وخطابات واستصدارشهادات الشيكات

 التى والصفقات والمشارطات العقود وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق

 البيلى ربيع احمد/   السيد الثانى والمدير الحسينى فكرى ابراهيم احمد/  السيد للمديراالول. باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 517   برقم    20190307:  تاريخ ، الشركه اصول بيع فى الحق مجتمعين البيلى السيد

 على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن والفراج  مدير  محدودة مسئولية ذات  جاد الحسينى فكرى ابراهيم احمد -  4

 وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضمان وخطابات واستصدارشهادات الشيكات

 التى والصفقات والمشارطات العقود وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق

 البيلى ربيع احمد/   السيد الثانى والمدير الحسينى فكرى ابراهيم احمد/  السيد للمديراالول. باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 517   برقم    20190307:  تاريخ ، الشركه اصول بيع فى الحق مجتمعين البيلى السيد

 ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها  مدير  محدودة مسئولية ذات  البيلى السيد البيلى ربيع احمد -  5

 517   برقم    20190307:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق ولهم اغراضها وضمن الشركه باسم



 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

 وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها  مدير  محدودة مسئولية ذات  جاد الحسينى فكرى ابراهيم احمد -  6

 517   برقم    20190307:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق ولهم اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  فراج أمين ابراهيم كامل -  7

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  فراج أمين ابراهيم كامل -  8

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  فراج أمين ابراهيم كامل -  9

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  شطيحي أحمد حاج العلي هللا عبد ابي -  10

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  شطيحي أحمد حاج العلي هللا عبد ابي -  11

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  شطيحي أحمد حاج ليالع هللا عبد ابي -  12

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد حافظ وجيه شريف -  13

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد حافظ وجيه شريف -  14

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد حافظ وجيه شريف -  15

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  فراج أمين ابراهيم كامل -  16

 الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين ولهما فراج أمين ابراهيم وكامل محمد حافظ وجيه شريف المتضامنين للشريكين

 وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن واالفراج الشيكات علي

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  فراج أمين ابراهيم كامل -  17

 الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين ولهما فراج أمين ابراهيم وكامل محمد حافظ وجيه شريف نينالمتضام للشريكين

 وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن واالفراج الشيكات علي

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  فراج أمين ابراهيم كامل -  18

 الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين ولهما فراج أمين ابراهيم وكامل محمد حافظ وجيه شريف المتضامنين للشريكين

 وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن واالفراج الشيكات علي

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  شطيحي أحمد حاج العلي هللا عبد ابي -  19

 التعامل في الحق منفردين او مجتمعين ولهما فراج أمين ابراهيم وكامل محمد حافظ وجيه شريف المتضامنين للشريكين الرسمية

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن واالفراج الشيكات علي والتوقيع والمصارف

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  شطيحي أحمد حاج العلي هللا عبد ابي -  20

 التعامل في الحق منفردين او مجتمعين ولهما فراج أمين ابراهيم وكامل محمد حافظ وجيه شريف المتضامنين للشريكين الرسمية

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن واالفراج الشيكات علي والتوقيع والمصارف



 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

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  شطيحي أحمد حاج العلي هللا عبد ابي -  21

 التعامل في الحق منفردين او مجتمعين ولهما فراج أمين ابراهيم وكامل محمد حافظ وجيه شريف المتضامنين للشريكين الرسمية

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن واالفراج الشيكات علي والتوقيع والمصارف

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد حافظ وجيه شريف -  22

 الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين ولهما فراج أمين ابراهيم وكامل محمد حافظ وجيه شريف المتضامنين للشريكين

 وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن واالفراج الشيكات علي

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد حافظ وجيه شريف -  23

 الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين ولهما فراج أمين ابراهيم وكامل محمد حافظ وجيه شريف المتضامنين للشريكين

 وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن واالفراج الشيكات علي

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد حافظ وجيه شريف -  24

 الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين ولهما فراج أمين ابراهيم وكامل محمد حافظ وجيه شريف المتضامنين للشريكين

 وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 125   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن واالفراج الشيكات علي

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك ولصالحها  متضامن شريك  تضامن شركة  فراج أمين ابراهيم كامل -  25

 وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك

 ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 125   برقم    20190311:  تاريخ ،. ذكر

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك ولصالحها  متضامن شريك  تضامن شركة  فراج أمين ابراهيم كامل -  26

 وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك

 ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 125   برقم    20190311:  تاريخ ،. ذكر

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك ولصالحها  متضامن شريك  تضامن شركة  فراج أمين ابراهيم كامل -  27

 وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ولألص والرهن

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك

 ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 125   برقم    20190311:  تاريخ ،. ذكر

 الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك ولصالحها  متضامن شريك  تضامن شركة  شطيحي أحمد حاج العلي هللا عبد ابي -  28

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم

 تفويض او توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 125   برقم    20190311:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير

 الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك ولصالحها  متضامن شريك  تضامن شركة  شطيحي أحمد حاج العلي هللا عبد ابي -  29

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم

 تفويض او توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت علقتت التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 125   برقم    20190311:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير

 الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك ولصالحها  متضامن شريك  تضامن شركة  شطيحي أحمد حاج العلي هللا عبد ابي -  30

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم

 تفويض او توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 125   برقم    20190311:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك ولصالحها  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد حافظ وجيه شريف -  31

 وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك

 ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 125   برقم    20190311:  تاريخ ،. ذكر

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك ولصالحها  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد حافظ وجيه شريف -  32

 وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك

 ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد ةالشرك بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 125   برقم    20190311:  تاريخ ،. ذكر

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك ولصالحها  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد حافظ وجيه شريف -  33

 وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك

 ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 125   برقم    20190311:  تاريخ ،. ذكر

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شحاته عبدالعليم علي عبدهللا -  34

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  سليمان ابو علي احمد السيد ابراهيم -  35

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالجواد حمزه فوزي محمد عزمي -  36

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد عبدالمجيد وائل -  37

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حسن حسن نشأت محمود -  38

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شحاته عبدالعليم علي عبدهللا -  39

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  سليمان ابو علي احمد السيد ابراهيم -  40

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالجواد حمزه فوزي محمد عزمي -  41

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد عبدالمجيد وائل -  42

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حسن حسن نشأت محمود -  43

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شحاته عبدالعليم علي عبدهللا -  44

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  سليمان ابو علي احمد السيد ابراهيم -  45

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالجواد حمزه فوزي محمد عزمي -  46



 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

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد عبدالمجيد وائل -  47

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، متخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حسن حسن نشأت محمود -  48

/  للشريك الرسمية الجهات امام والتوقيع االدارة حق  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شحاته عبدالعليم علي عبدهللا -  49

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله منفردا وحده شحاته عبدالعليم على عبدهللا

 وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك

/  للشريك الرسمية الجهات امام والتوقيع االدارة حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  سليمان ابو علي احمد السيد ابراهيم -  50

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله منفردا وحده شحاته عبدالعليم ىعل عبدهللا

 وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك

/  للشريك الرسمية الجهات امام والتوقيع االدارة حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالجواد حمزه فوزي محمد عزمي -  51

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله منفردا وحده شحاته عبدالعليم على عبدهللا

 وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك

/  للشريك الرسمية الجهات امام والتوقيع االدارة حق  متضامن شريك  سيطةب توصية  عبدالرحمن محمد عبدالمجيد وائل -  52

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله منفردا وحده شحاته عبدالعليم على عبدهللا

 وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك

 على عبدهللا/  للشريك الرسمية الجهات امام والتوقيع االدارة حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  حسن حسن نشأت محمود -  53

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله منفردا وحده شحاته عبدالعليم

 على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص لقطاعوا االعمال وقطاع العام والقطاع

 باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات

 99   برقم    20190311:  تاريخ ، وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة

 وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شحاته عبدالعليم علي عبدهللا -  54

 بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة

 الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع وحق االقتراض حق فقط مجتمعين المتضامنين وللشركاء ذكر ما

 99   برقم    20190311:  تاريخ ،. العقارية وممتلكاتها

 وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع  متضامن شريك  بسيطة توصية  سليمان ابو علي احمد السيد ابراهيم -  55

 بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة

 الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع وحق االقتراض حق فقط مجتمعين المتضامنين وللشركاء ذكر ما

 99   برقم    20190311:  تاريخ ،. العقارية وممتلكاتها

 وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالجواد حمزه فوزي محمد عزمي -  56

 بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة

 الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع وحق االقتراض حق فقط مجتمعين المتضامنين وللشركاء ذكر ما

 99   برقم    20190311:  تاريخ ،. العقارية وممتلكاتها

 كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد عبدالمجيد وائل -  57

 ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود



 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

 وممتلكاتها الشركة صولأل والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع وحق االقتراض حق فقط مجتمعين المتضامنين وللشركاء ذكر

 99   برقم    20190311:  تاريخ ،. العقارية

 العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع  متضامن شريك  بسيطة توصية  حسن حسن نشأت محمود -  58

 ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع وحق االقتراض حق فقط مجتمعين المتضامنين وللشركاء

 99   برقم    20190311:  تاريخ ،. العقارية

 محمود السيد محمود/  السيد إعطاء على الحاضرون وافق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مصباح محمود السيد محمود -  59

 ضمان خطابات واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع بالتعامل منفردا وحدة الصالحية مصباح

 إبرام حق وله البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات

 و واألفراد والخاصة الحكومية الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات

:  تاريخ ،. التجاري السجل في بذلك والتأشير ولصالحها الشركة باسم وذلك البنوك من والرهن االقتراض حق وله بنكيه تعامالت أي

 552   برقم    20190311

 محمود/  السيد إعطاء على الحاضرون وافق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعدالدين مرسى على راشد ابراهيم محمد -  60

 واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع بالتعامل منفردا وحدة الصالحية مصباح محمود السيد

 وله البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان شهاداتو ضمان خطابات

 والخاصة الحكومية الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات إبرام حق

 السجل في بذلك والتأشير ولصالحها الشركة باسم وذلك البنوك من والرهن االقتراض حق وله بنكيه تعامالت أي و واألفراد

 552   برقم    20190311:  تاريخ ،. التجاري

 محمود السيد محمود/  السيد إعطاء على الحاضرون وافق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه عبدالعزيز عبده ايمن -  61

 ضمان خطابات واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع بالتعامل منفردا وحدة الصالحية مصباح

 إبرام حق وله البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات

 و واألفراد والخاصة الحكومية الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات

:  تاريخ ،. التجاري السجل في بذلك والتأشير ولصالحها الشركة باسم وذلك البنوك من والرهن االقتراض حق وله بنكيه تعامالت أي

 552   برقم    20190311

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسان ابراهيم محمد حسن محمد -  62

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 باسم التعامل في الحق رهاالدا مجلس رئيس/  وللسيد مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 516   برقم    20190312:  تاريخ ، الشركه ولصالح باسم والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  معوض السميع عبد رفعت محمد -  63

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 باسم التعامل في الحق االداره مجلس رئيس/  وللسيد مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 516   برقم    20190312:  تاريخ ، الشركه ولصالح باسم والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السجينى ابراهيم محمد احمد -  64

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 باسم التعامل في الحق االداره مجلس رئيس/  وللسيد مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 516   برقم    20190312:  تاريخ ، الشركه ولصالح باسم والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين فى الحق وله  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسان ابراهيم محمد حسن محمد -  65

 كافة وابرام والتجارية إلذنيةا السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك  باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود



 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

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وإيداع سحب

 516   برقم    20190312:  تاريخ ، وضمن الشركة باسم ذلك وكل البنكية والحسابات الودائع عن واالفراج والمصارف

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين فى الحق وله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  معوض السميع عبد رفعت محمد -  66

 كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك  باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وإيداع سحب

 516   برقم    20190312:  تاريخ ، وضمن الشركة باسم ذلك وكل البنكية والحسابات الودائع عن واالفراج والمصارف

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين فى الحق وله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السجينى ابراهيم محمد احمد -  67

 كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك  باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات باتخطا واصدار حسابات وفتح وإيداع سحب

 516   برقم    20190312:  تاريخ ، وضمن الشركة باسم ذلك وكل البنكية والحسابات الودائع عن واالفراج والمصارف

 وممتلكاتها الشركة ألصول الرهن له وكذلك اغراضها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسان ابراهيم محمد حسن محمد -  68

 اصول بيع وكذلك ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله االشكال بمختلف الغير مع التعاقدات كافة وابرام

 516   برقم    20190312:  تاريخ ،. الشركة

 وممتلكاتها الشركة ألصول الرهن له وكذلك اغراضها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  معوض السميع عبد رفعت محمد -  69

 اصول بيع وكذلك ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله االشكال بمختلف الغير مع التعاقدات كافة وابرام

 516   برقم    20190312:  تاريخ ،. الشركة

 وممتلكاتها الشركة ألصول الرهن له وكذلك اغراضها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السجينى ابراهيم محمد احمد -  70

 اصول بيع وكذلك ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله االشكال بمختلف الغير مع التعاقدات كافة وابرام

 516   برقم    20190312:  تاريخ ،. الشركة

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  األمير علي حسن عبدالوهاب ياسر -  71

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  األمير علي حسن عبدالوهاب عمرو -  72

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  جبل حسن محمود مغاوري رحاب -  73

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اللبان مختار محمد زينب -  74

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالقادر عبدالحميد محمدين ابراهيم -  75

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الديب سليمان احمد رزق هاني -  76

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الديب سليمان احمد رزق الهام -  77

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  شحاتة الحسن ابو أحمد فضيلة -  78

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النبراوي حسن النبراوي امتثال -  79

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  األمير علي حسن عبدالوهاب ياسر -  80

 602   قمبر    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  األمير علي حسن عبدالوهاب عمرو -  81

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  جبل حسن محمود مغاوري رحاب -  82

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اللبان مختار محمد زينب -  83

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالقادر عبدالحميد محمدين ابراهيم -  84



 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

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الديب سليمان احمد رزق هاني -  85

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الديب سليمان احمد رزق الهام -  86

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  شحاتة الحسن ابو أحمد فضيلة -  87

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النبراوي حسن النبراوي امتثال -  88

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  األمير علي حسن عبدالوهاب ياسر -  89

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  األمير علي حسن عبدالوهاب عمرو -  90

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  جبل حسن محمود مغاوري رحاب -  91

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اللبان مختار محمد زينب -  92

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالقادر عبدالحميد محمدين ابراهيم -  93

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الديب سليمان احمد رزق هاني -  94

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الديب سليمان احمد رزق الهام -  95

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  شحاتة الحسن ابو أحمد فضيلة -  96

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النبراوي حسن النبراوي امتثال -  97

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  األمير علي حسن عبدالوهاب ياسر -  98

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  األمير علي حسن عبدالوهاب عمرو -  99

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  جبل حسن محمود مغاوري رحاب -  100

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اللبان مختار محمد زينب -  101

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالقادر عبدالحميد محمدين ابراهيم -  102

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الديب سليمان احمد رزق هاني -  103

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  الديب سليمان احمد رزق الهام -  104

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  شحاتة الحسن ابو أحمد فضيلة -  105

 602   برقم    20190313:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  النبراوي حسن النبراوي امتثال -  106

 وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  صقر مصطفى يوسف مصطفى -  107

 أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة ولمجلس اإلدارة، مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل

 يوسف مصطفي/  االستاذ االدارة مجلس ولرئيس منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل منفردين أو مجتمعين صقر مصطفي يوسف مريم/  واالستاذه صقر مصطفي

   برقم    20190317:  تاريخ ، اشكالهم بكافة االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

456 

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صقر مصطفى يوسف اميره -  108

 وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة ولمجلس اإلدارة، مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 مصطفي يوسف مصطفي/  االستاذ االدارة مجلس ولرئيس منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل منفردين أو مجتمعين صقر مصطفي يوسف مريم/  واالستاذه صقر

 456   برقم    20190317:  تاريخ ، اشكالهم بكافة االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صقر مصطفى يوسف مريم -  109

 وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة ولمجلس اإلدارة، مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 مصطفي يوسف مصطفي/  االستاذ االدارة مجلس ولرئيس منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين

 الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل منفردين أو مجتمعين صقر مصطفي يوسف مريم/  واالستاذه صقر

 456   برقم    20190317:  تاريخ ، اشكالهم بكافة االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الغرباوى إبراهيم محمود حمدين -  110

 أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة ولمجلس اإلدارة، مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل

 يوسف مصطفي/  االستاذ االدارة مجلس ولرئيس منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل منفردين أو مجتمعين صقر مصطفي يوسف مريم/  واالستاذه صقر مصطفي

   برقم    20190317:  تاريخ ، اشكالهم بكافة االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

456 

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  صقر مصطفى يوسف مصطفى -  111

 عن االفراج وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع واالقتراض وايداع سحب

 اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشيكات دفاتر واستصدار المال راس

 والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن واالقتراض الشراء عقود على التوقيع فى الحق لهم وكذلك

 456   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صقر مصطفى يوسف اميره -  112

 المال راس عن االفراج وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وغلق حوفت الشيكات على والتوقيع واالقتراض وايداع

 لهم وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشيكات دفاتر واستصدار

 والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن واالقتراض الشراء عقود على التوقيع فى الحق

 456   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صقر مصطفى يوسف مريم -  113

 المال راس عن االفراج وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع واالقتراض وايداع

 لهم وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشيكات دفاتر واستصدار

 والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن واالقتراض الشراء عقود على التوقيع فى الحق

 456   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل ذلكوك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الغرباوى إبراهيم محمود حمدين -  114

 عن االفراج وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع واالقتراض وايداع سحب

 اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشيكات دفاتر واستصدار المال راس

 والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن واالقتراض الشراء عقود على التوقيع فى الحق لهم وكذلك

 456   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت

 ودفع القبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  صقر مصطفى يوسف مصطفى -  115

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

   برقم    20190317:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

456 

 ودفع القبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صقر مصطفى يوسف اميره -  116

 تتعلق التي فقاتوالص والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

   برقم    20190317:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

456 



 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

 المبالغ ودفع القبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صقر مصطفى يوسف مريم -  117

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 456   برقم    20190317:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة

 ودفع القبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الغرباوى إبراهيم محمود حمدين -  118

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

   برقم    20190317:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

456 

 ، موصى شريك الى الشريك صفه تعدلت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  ابراهيم الوهاب عبد الوهاب عبد محمد -  119

 323   برقم    20190324:  تاريخ

:  تاريخ ، موصى شريك الى الشريك صفه تعدلت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  المرسى سليمان زغلول حنان -  120

 323   برقم    20190324

 تاريخ ، موصى شريك الى الشريك صفه تعدلت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  ابراهيم الوهاب عبد الوهاب عبد -  121

 323   برقم    20190324: 

 أمام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن يكوشر مدير  بسيطة توصية  ابراهيم الوهاب عبد الوهاب عبد محمد -  122

 مجتمعين وللمديرين ابراهيم الوهاب عبد الوهاب عبد ، ابراهيم الوهاب عبد الوهاب عبد محمد المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او

 صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال

 323   برقم    20190324:  تاريخ ، راس عن االفراج و الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  المرسى سليمان زغلول حنان -  123

 او مجتمعين وللمديرين ابراهيم الوهاب عبد الوهاب عبد ، ابراهيم الوهاب عبد الوهاب عبد محمد المتضامن للشريك الرسمية

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين

 صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال

 323   برقم    20190324:  تاريخ ، راس عن االفراج و الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 أمام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  ابراهيم الوهاب عبد الوهاب عبد -  124

 مجتمعين وللمديرين ابراهيم الوهاب عبد الوهاب عبد ، ابراهيم الوهاب عبد الوهاب عبد محمد المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او

 صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال

 323   برقم    20190324:  تاريخ ، راس عن االفراج و الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 ذلك وكل والرهن االقتراض وحق المال  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  ابراهيم الوهاب عبد الوهاب عبد محمد -  125

 الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك لصالحها و الشركة باسم

 ودفع قبض حق ولهما لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

   برقم    20190324:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت

323 

 باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق المال  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  المرسى سليمان زغلول حنان -  126

 في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك لصالحها و الشركة

 المبالغ ودفع قبض حق ولهما لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 323   برقم    20190324:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة

 باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق المال  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  ابراهيم الوهاب عبد الوهاب عبد -  127

 في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك لصالحها و الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المبالغ ودفع قبض حق ولهما لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 323   برقم    20190324:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


