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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابراهيم الحميد عبد فوزي الحميد عبد)  لصاحبها Express Deals ديلز اكسبريس -  1

 وتنمية واقامة تخطيط - والتجزئه الجملة تجارة/  22 ق داخل انشطه عن 15221 برقم 25255422 فى قيد ، 055550555

 مستقلة مالية حسابات بافراد الشركة تلتزم 5 العموميه التوريدات - العامة المقاوالت 22/  ق خارج انشطة 5  العمرانية المناطق

 بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة

 بجهة ، 5القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي 2512 لسنة 22 رقم االستثمار

 االهرام حدائق - ص 252 عمارة - االرضى الدور - 1 شقة: 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر  ،  شركة   RS FOR TOTAL SOLUTIONS              المتكاملة للحلول اس ار -  1

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج

 فى ،قيدت 1055550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر عن ، 15201 برقم 25255452

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا

 - المريوطية - الرئيسى العروبة شارع 23:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او  ،  شركة(    المحدودة)  ميد ياس -  2

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 فى ،قيدت 15555550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او عن ، 15202 برقم 25255452

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 بالمنطقة - مول دولفين - الثانى الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 اكتوبر0 - اكتوبر0 جهاز امام - الترفيهية

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة  ،  شركة   ORA For Medical Services الطبية للخدمات قورة -  3

 برقم 25255452 فى ،قيدت 055550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة عن ، 15205

 الدقي - العزيز عبد احمد البطل شارع 04:  بجهة ، نشاطها

 والتحاليل االشعة فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة"   ،  شركة(    المحدودة)  ميد ياس -  4

 االسنان عالج فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة" 

 الجلد عالج فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة" 

 الباطنة فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة" 

 الجراحة فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة" 
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 الطبيعي العالج فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة" 

 التمويلي التاجير ماعدا االدارية الوحدات اقامة و تاجير و بيع و شراء" 

   باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او لحةمص لها تكون ان للشركة يجوز -

 االشعة فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة"  عن ، 15202 برقم 25255452 فى ،قيدت 15555550555   مالها ،رأس

 والتحاليل

 االسنان عالج فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة" 

 الجلد عالج فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة" 

 الباطنة فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة" 

 الجراحة فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة" 

 الطبيعي العالج فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة" 

 التمويلي التاجير ماعدا االدارية الوحدات اقامة و تاجير و بيع و شراء" 

 ، باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 اكتوبر0 - اكتوبر0 جهاز امام - الترفيهية بالمنطقة - مول دولفين - الثانى الدور:  بجهة

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح  ،  شركة   OAK  العمومية للتوريدات اوك -  0

 وعلى السارية والقرارات واللوائح عن ، 15221 برقم 25255420 فى ،قيدت 255550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 - شهاب ش 42 رقم بالعقار - 15 بالدور 25 شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - المهندسين

 والمتخصصة العامة المقاوالت"   ،  شركة   RS FOR TOTAL SOLUTIONS              المتكاملة للحلول اس ار -  0

 والمعدات المنزلى واالثاث واالخشاب السباكة ومواد الكهروميكانيكية والمعدات واالجهزة الكهربائية االدوات وتوريد تجارة" 

 المقاوالت وشركات البترول لشركات االنتاج ومستلزمات هربائيةوالك الميكانيكية واالدوات واالالت

 واالدوات واالالت للمعدات المتنقلة الصيانة خدمات تقديم" 

 اللوجيستية الخدمات تقديم" 

 البترول قطاع مجال فى التعهيد خدمات تقديم" 

 التمويلى التاجير عدا فيما والخفيفة الثقيلة المعدات تاجير" 

 العامة المقاوالت"  عن ، 15201 برقم 25255452 فى ،قيدت 1055550555   مالها ،رأس   الوجبات وتوريد تقديم" 

 والمتخصصة

 والمعدات المنزلى واالثاث واالخشاب السباكة ومواد الكهروميكانيكية والمعدات واالجهزة الكهربائية االدوات وتوريد تجارة" 

 المقاوالت وشركات البترول لشركات االنتاج ومستلزمات ائيةوالكهرب الميكانيكية واالدوات واالالت

 واالدوات واالالت للمعدات المتنقلة الصيانة خدمات تقديم" 

 اللوجيستية الخدمات تقديم" 

 البترول قطاع مجال فى التعهيد خدمات تقديم" 

 التمويلى التاجير عدا فيما والخفيفة الثقيلة المعدات تاجير" 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 - المريوطية - الرئيسى العروبة شارع 23:  بجهة ، الوجبات وتوريد تقديم" 

 للشركات الجاهزة الغذائية  ،  شركة   RS FOR TOTAL SOLUTIONS              المتكاملة للحلول اس ار -  2

 التجارية والتوكيالت التصدير" 

 فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1222 لسنه 125 رقم القانون بإحكام الشركة تلتزم

 القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة

 . الغرض لهذا المنظمة

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 الغذائية عن ، 15201 برقم 25255452 فى ،قيدت 1055550555   مالها ،رأس   فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 للشركات الجاهزة

 التجارية والتوكيالت التصدير" 

 فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الهالوك اعمال تنظيم شان فى 1222 لسنه 125 رقم القانون بإحكام الشركة تلتزم

 القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة

 . الغرض لهذا المنظمة

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 - المريوطية - الرئيسى العروبة شارع 23:  بجهة ، فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

"   ،  شركة   AFRICAN WINGS FOR GENERAL TRADING AND SUPPLIES  والتوريد العامة للتجارة افريقيا اجنحة -  2

  قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة

 العمومية التوريدات

 التجارية والتوكيالت التصدير" 

 فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1222 لسنه 125 رقم القانون بإحكام الشركة تلتزم

 القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة

 . الغرض لهذا المنظمة

 الغير لدى والتغليف والتعبئة التصنيع" 

 25255452 فى ،قيدت 055550555   مالها ،رأس   مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

  قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة"  عن ، 15203 برقم

 العمومية التوريدات

 التجارية والتوكيالت التصدير" 

 فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1222 لسنه 125 رقم القانون بإحكام الشركة تلتزم

 القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة

 . الغرض لهذا المنظمة

 الغير لدى والتغليف والتعبئة التصنيع" 

 الهرم - درويش سيد قاعة خلف العروبة شارع 0:  بجهة ، مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 - العمرانية -
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  ،  شركة   AFRICAN WINGS FOR GENERAL TRADING AND SUPPLIES  والتوريد العامة للتجارة افريقيا اجنحة -  2

 لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات عن ، 15203 برقم 25255452 فى ،قيدت 055550555   مالها ،رأس  

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 - العمرانية - الهرم - درويش سيد قاعة خلف العروبة شارع 0:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 امراض عالج فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة"   ،  شركة   ORA For Medical Services الطبية للخدمات قورة -  15

 الطبيعي والعالج المركزة والعناية االلم وعالج والتخدير الكلى

 البشرية واالدوية الطبية والمستحضرات الطبية تالمستلزما وتوزيع تجارة" 

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 اقامة"  عن ، 15205 برقم 25255452 فى ،قيدت 055550555   مالها ،رأس   مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 الطبيعي والعالج المركزة والعناية االلم وعالج والتخدير الكلى امراض عالج فى متخصص طبى مركز وتشغيل

 البشرية واالدوية الطبية والمستحضرات الطبية المستلزمات وتوزيع تجارة" 

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 الدقي - العزيز عبد احمد البطل شارع 04:  بجهة ، مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة  ،  شركة   بالست االخوة مصنع -  11

 ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة عن ، 15223 برقم 25255420 فى ،قيدت 1555550555

 - 12 الحى - 2 المجاورة - 20 عمارة:  بجهة

  قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة"   ،  شركة   OAK  العمومية للتوريدات اوك -  12

 العمومية التوريدات

 ( الكحولية عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة تالكافتريا وادارة وتشغيل اقامة" 

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 برقم 25255420 فى ،قيدت 255550555   مالها ،رأس   القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

  قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة"  عن ، 15221

 العمومية التوريدات

 ( الكحولية عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات وادارة وتشغيل اقامة" 

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 - شهاب ش 42 رقم بالعقار - 15 بالدور 25 شقة:  بجهة ، القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 - المهندسين

 تكون ان للشركة يجوز - الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة"   ،  شركة   الغذائية المواد وتغليف لتعبئة سيال -  13

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 0 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة"  عن ، 15222 برقم 25255420 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - لغذائيةا المواد

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 - النمرس ابو مركز - البحر حوض منطقة - المأله شارع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 االسطمبات وصيانة البالستيكية المنتجات انواع جميع لحقن مصنع وتشغيل اقامة"   ،  شركة   بالست االخوة مصنع -  14

 البالستيكية للمنتجات والتجزئه الجمله تجاره" 

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

   مالها ،رأس   وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 البالستيكية المنتجات انواع جميع لحقن مصنع وتشغيل اقامة"  عن ، 15223 برقم 25255420 فى ،قيدت 1555550555

 االسطمبات وصيانة

 البالستيكية للمنتجات والتجزئه الجمله تجاره" 

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 - 20 عمارة:  بجهة ، وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 - 12 الحى - 2 المجاورة

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة"   ،  شركة   Easy Business الهدايا لتجاره بيزنس ايزي -  10

 العمومية التوريدات" 

 االلكترونيه التجاره" 

 االكتروني التسويق" 

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

   مالها ،رأس   الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة"  عن ، 15200 برقم 25255422 فى ،قيدت 05550555

 العمومية التوريدات" 

 االلكترونيه التجاره" 

 االكتروني التسويق" 

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 الدور:  بجهة ، الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 - الدقي شارع 35 - االول

 ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول  ،  شركة   Easy Business الهدايا لتجاره بيزنس ايزي -  10

:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول عن ، 15200 برقم 25255422 فى ،قيدت 05550555   مالها

 - الدقي شارع 35 - االول الدور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وادارة وتشغيل اقامة-  ،  شركة   المستشفيات ادارة و لتشغيل الدولية المستقبل -  12

 االجهزة وصيانة توريد و تجارة- العالجية او التشخيصية طبية مراكز وتشغيل اقامة-. طبية أو عالجية أنشطة من تضمه وما العامة

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

 او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او شبيهةباعمالها

- عن ، 15204 برقم 25255421 فى ،قيدت 055550555   مالها ،رأس   و القانون ألحكام طبقًا ذلك و بها تلحقها او تشتريها

 مراكز وتشغيل اقامة-. طبية أو عالجية أنشطة من تضمه وما العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وادارة وتشغيل اقامة

 باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز الطبية المعدات و االجهزة وصيانة توريد و تجارة- العالجية او التشخيصية طبية

 في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او شبيهةباعمالها اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه

 السابع الحى:  بجهة ، و القانون ألحكام طبقاً  ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج

 - أكتوبر ثان قسم 22 ق عمارات مجاورة

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية الئحته  ،  شركة   المستشفيات ادارة و لتشغيل الدولية المستقبل -  12

 فى ،قيدت 055550555   مالها ،رأس.  لمباشرةنشاطها الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية الئحته عن ، 15204 برقم 25255421

 - أكتوبر ثان قسم 22 ق عمارات مجاورة السابع الحى:  بجهة ،. لمباشرةنشاطها الالزمة التراخيص كافة على

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها  ،  شركة   Hotels Hub السياحي للتسويق هاب هوتيلز -  12

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة راخيصالت كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها عن ، 15222 برقم 25255422

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 -  المهندسين - سوريا ش 03 - السادس الدور - 12 شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح"   ،  شركة   الزراعية للتنمية بيتى -  25

 تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي

 الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق

 . 2552 لسنة 300 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2552 لسنة 305 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 .اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية" 

 األراضي وتجهيز استصالح"  عن ، 15200 برقم 25255423 فى ،قيدت 055555550555   مالها ،رأس   جميع تربية" 

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

 الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة

 . 2552 لسنة 300 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2552 لسنة 305 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 .اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية" 

 فيصل - االول العاص بن عمرو تقسيم االنصار ش 21:  بجهة ، جميع تربية" 

 أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع  ،  شركة   الزراعية للتنمية بيتى -  21

 .اللحوم أو التسمين

 . السمكية المزارع إقامة" 

 الخيول تربيه" 

 والحيوانيه النباتيه المجاالت في الوراثيه الهندسه" 

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 والطيور الدواجن أنواع عن ، 15200 برقم 25255423 فى ،قيدت 055555550555   مالها ،رأس   القانون الحكام طبقا وذلك

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء

 . السمكية المزارع إقامة" 

 الخيول تربيه" 

 والحيوانيه النباتيه المجاالت في الوراثيه الهندسه" 

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 فيصل - االول العاص بن عمرو تقسيم االنصار ش 21:  بجهة ، القانون الحكام طبقا وذلك

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة  ،  شركة   الزراعية للتنمية بيتى -  22

 ، 15200 برقم 25255423 فى ،قيدت 055555550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 الالزمة التراخيص كافة على لحصولا الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة عن

 فيصل - االول العاص بن عمرو تقسيم االنصار ش 21:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

   EGYTION FRENCH FOR GENERAL TRADING AND SUPPLIES والتوريدات العامة للتجارة الفرنسية المصرية -  23

 العمومية التوريدات/  قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة"   ،  شركة

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية" 

 االلية المجازر وتشغيل اقامة" 

 في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح" 

 االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين

 الغمر بطريق الري وليس

 به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة"  عن ، 15202 برقم 25255423 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس   فيما

 العمومية التوريدات/  قانونا

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية" 

 االلية المجازر وتشغيل اقامة" 

 في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح" 

 االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين

 الغمر بطريق الري وليس

 االهرام - االهرام حدائق - المعدنية الثروة شارع - ب 2:  بجهة ، فيما

   EGYTION FRENCH FOR GENERAL TRADING AND SUPPLIES والتوريدات العامة للتجارة الفرنسية المصرية -  24

 . 2552 لسنة 300 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2552 لسنة305 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا  ،  شركة

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 المناطق عدا عن ، 15202 برقم 25255423 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 . 2552 لسنة 300 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2552 لسنة305 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 االهرام - االهرام حدائق - المعدنية الثروة شارع - ب 2:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي  ،  شركة   AFRO  HILLS للتمور هيلز أفرو -  20

 او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقًا ذلك و بها تلحقها

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

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي عن ، 15222 برقم 25255422 فى ،قيدت 25555550555   مالها ،رأس.  نشاطها

 او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقًا ذلك و بها تلحقها

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

 - المركزى المحور(   12/  1/  4)  رقم التجارى سنتر فراج -الثانى الدور:  بجهة ،. نشاطها

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او بأعمالها شبيهة أعمااًل  ،  شركة   EXPAND PROPERTIES بروبرتيز اكسباند -  20

 القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، فى أو مصر

 تحقيق على تعاونها قد التى او بأعمالها شبيهة أعمااًل عن ، 15223 برقم 25255422 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس  

 00:  بجهة ، القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، فى أو مصر فى غرضها

 - العجوزة - رياض المنعم عبد شارع

 . العقارى االستثمار  ،  شركة   REVAMP العقارى لالستثمار ريفامب -  22

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة

 العمومية التوريدات -

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

 او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقًا ذلك و بها تلحقها

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

 .نشاطها

 . العقارى االستثمار عن ، 15223 برقم 25255422 فى ،قيدت 055550555   مالها ،رأس  

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة

 العمومية التوريدات -

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

 او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقًا ذلك و بها تلحقها

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 - االهرام حدائق - ك 03 الثالث الدور:  بجهة ،. نشاطها

 التجميل ومستحضرات والبيطرية البشرية لالدوية رالغي لدى التصنيع"   ،  شركة   YAG PHARMA  فارما جى ايه واى -  22

 اشكالها بكافة والعصائر الخاصة واالغذية الغذائية والمنتجات الطبية والمستلزمات والمبيدات والمطهرات الغذائية والمكمالت

 وانواعها

 الطبية والمستلزمات والمبيدات والمطهرات الغذائية والمكمالت التجميل ومستحضرات والبيطرية البشرية االدوية تجارة" 

 وانواعها اشكالها بكافة والعصائر الخاصة واالغذية الغذائية والمنتجات

 ( الخطرة الكيماويات مخازن عدا) المستودعات و المخازن ادارة و تشغيل و اقامة" 

 البشرية لالدوية الغير لدى التصنيع"  عن ، 15222 برقم 25255422 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس   يجوز -

 واالغذية الغذائية والمنتجات الطبية والمستلزمات والمبيدات والمطهرات الغذائية والمكمالت التجميل ومستحضرات والبيطرية

 وانواعها اشكالها بكافة والعصائر الخاصة

 الطبية والمستلزمات والمبيدات والمطهرات الغذائية والمكمالت التجميل ومستحضرات والبيطرية البشرية االدوية تجارة" 

 وانواعها اشكالها بكافة والعصائر الخاصة واالغذية الغذائية والمنتجات

 ( الخطرة الكيماويات مخازن عدا) المستودعات و المخازن ادارة و تشغيل و اقامة" 

 - فيصل - المطبعة - العاص بن عمرو ش 155:  بجهة ، يجوز -

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة  ،  شركة   YAG PHARMA  فارما جى ايه واى -  22

 تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى

 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة عن ، 15222 برقم 25255422

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - فيصل - المطبعة - العاص بن عمرو ش 155:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق السياحي والتسويق اإلدارة"   ،  شركة   Hotels Hub السياحي للتسويق هاب هوتيلز -  35

 يةالسياح والقرى

  بها الترخيص اجراءات و بموافقة ورد لما وفقا و الفندقيه االدارة شركات بشان 2512 لسنة 355 رقم الوزارى القرار مراعاه مع

 االنترنت عبر االلكتروني التسويق" 

 والمسابقات العامة الحفالت وتنظيم اقامة" 

 العقاري التسويق" 

 العمومية التوريدات" 

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 والتسويق اإلدارة"  عن ، 15222 برقم 25255422 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس   تحقيق على تعاونها قد التى

 السياحية والقرى الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق السياحي

  بها الترخيص اجراءات و بموافقة ورد لما وفقا و الفندقيه االدارة شركات بشان 2512 لسنة 355 رقم الوزارى القرار مراعاه مع

 االنترنت عبر االلكتروني التسويق" 

 والمسابقات العامة الحفالت وتنظيم اقامة" 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 العقاري التسويق" 

 العمومية التوريدات" 

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 -  المهندسين - سوريا ش 03 - السادس الدور - 12 شقة:  بجهة ، تحقيق على تعاونها قد التى

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة-  ،  شركة   AFRO  HILLS للتمور هيلز أفرو -  31

 العمومية التوريدات -

 البستانية والحاصالت الزراعية للمنتجات التسويقية الخدمات تقديم -

 ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -

 فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في

 الغمر بطريق الري وليس االستزراع

 فى ،قيدت 25555550555   مالها ،رأس   وقراررئيس 2552 لسنة 305 رقم الوزراء قراررئيس الصادربها المناطق عدا فيما

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة- عن ، 15222 برقم 25255422

 العمومية التوريدات -

 البستانية والحاصالت الزراعية للمنتجات التسويقية الخدمات تقديم -

 ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -

 فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في

 الغمر بطريق الري وليس االستزراع

 التجارى سنتر فراج -الثانى الدور:  بجهة ، وقراررئيس 2552 لسنة 305 رقم الوزراء قراررئيس الصادربها المناطق عدا فيما

 - المركزى المحور(   12/  1/  4)  رقم

 لسنة 300 الجمهوريةرقم  ،  شركة   AFRO  HILLS رللتمو هيلز أفرو -  32

 .2552 

 التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد -

 1222 لسنه 125 رقم القانون وبإحكام المستوردين سجل شان فى 1222 لسنه 121 رقم القانون الشركهباحكام تلتزم

 على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال التجاريه، الوكاله اعمال تنظيم شان فى

 .الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص

 البشرية الموارد وتنمية وتأهيل وتدريب العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة -

 لسنة 300 الجمهوريةرقم عن ، 15222 برقم 25255422 فى ،قيدت 25555550555   مالها ،رأس   تقديم -

 .2552 

 التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد -

 1222 لسنه 125 رقم القانون وبإحكام المستوردين سجل شان فى 1222 لسنه 121 رقم القانون الشركهباحكام تلتزم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال التجاريه، الوكاله اعمال تنظيم شان فى

 .الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص

 البشرية الموارد وتنمية وتأهيل وتدريب العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة -

 - المركزى المحور(   12/  1/  4)  رقم التجارى سنتر فراج -الثانى الدور:  بجهة ، تقديم -

 التعهيد خدمات  ،  شركة   AFRO  HILLS للتمور هيلز أفرو -  33

 الغير لدى البستانية والحاصالت الزراعية المنتجات وتبريد وتعبئة تصنيع -

 البستانية والحاصالت الزراعية المنتجات وتوزيع بيع -

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

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية -

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

 التعهيد خدمات عن ، 15222 برقم 25255422 فى ،قيدت 25555550555   مالها ،رأس   او

 الغير لدى البستانية والحاصالت الزراعية المنتجات وتبريد وتعبئة تصنيع -

 البستانية والحاصالت الزراعية المنتجات وتوزيع بيع -

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

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية -

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

 - المركزى المحور(   12/  1/  4)  رقم التجارى سنتر فراج -الثانى الدور:  بجهة ، او

 . العقارى واالستثمار التسويق -  ،  شركة   DEAL EGYPT ايچيبت ديل -  34

 العامة المقاوالت -

 والديكور التشطيبات بأعمال القيام -

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

 او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقًا ذلك و بها تلحقها

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

 . العقارى واالستثمار التسويق - عن ، 15225 برقم 25255422 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس  نشاطها

 العامة المقاوالت -

 والديكور التشطيبات بأعمال القيام -

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقًا ذلك و بها تلحقها

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

 - الحصرى - المركزى المحور سيتى مشروع( أ/ 4/ 1)قطعة الرابع الدور:  بجهة ، نشاطها

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - واالعالن الدعاية"   ،  شركة   جايز سفن -  30

 تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى

 فى ،قيدت 255550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - واالعالن الدعاية"  عن ، 15222 برقم 25255422

 لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان

 - 21 رقم عقار - 2 رقم شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - زايد الشيخ - السابع الحى - الثالثة المجاورة

 فيما)  االستشارات تقديم -2 االنترنت عبر االلكترونية التجارة-1  ،  شركة   EXPAND PROPERTIES بروبرتيز اكسباند -  30

 المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات عدا

 المال راس قسو قانون من 22 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن

 وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال-4 البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة -3 التنفيذية والئحته

 االلكترونية التجارة-1 عن ، 15223 برقم 25255422 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس   المعلومات ونظم البيانات قواعد

 راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات عدا فيما)  االستشارات تقديم -2 االنترنت عبر

 عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال

 اعمال-4 البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة -3 التنفيذية والئحته المال راس سوق قانون من 22 المادة فى

 - العجوزة - رياض المنعم عبد شارع 00:  بجهة ، المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم

 االلكترونى المحتوى انتاج-0 عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية  ،  شركة   EXPAND PROPERTIES بروبرتيز اكسباند -  32

  االلكترونية وبالوسائل الحسابات على البيانات ادخال-0 وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره

 اعمال-2 عليها والتدريب وتشغليها المدمجه النظم وتطوير انتاج-2 انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف اعمال-2

  البيانات وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ-15 البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف

   مالها ،رأس   ذلك فى بما الفكرية الملكية حقوق تطوير فى تستثمر التى المشروعات-12االنترنت وخدمات االتصاالت-11

 االلكترونى المحتوى انتاج-0 عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية عن ، 15223 برقم 25255422 فى ،قيدت 155550555

  االلكترونية وبالوسائل الحسابات على البيانات ادخال-0 وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره

 اعمال-2 عليها والتدريب يهاوتشغل المدمجه النظم وتطوير انتاج-2 انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف اعمال-2

  البيانات وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ-15 البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف

 شارع 00:  بجهة ، ذلك فى بما الفكرية الملكية حقوق تطوير فى تستثمر التى المشروعات-12االنترنت وخدمات االتصاالت-11

 - العجوزة - رياض المنعم عبد

 مشروعات-13 الصناعية والرسوم والنماذج االختراع براءات  ،  شركة   EXPAND PROPERTIES بروبرتيز اكسباند -  32

 الحديثة التكنولوجيا ومشروعات بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التى والمشروعات التنمية اجل من العلمى والتطوير البحث

 المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء-14( 2553 لسنة 04 رقم الحربى اجواالنت الدفاع وزير قرار مراعاة مع)

 بتحويل المتعلقة االنشطة-10 االعمال ريادة ودعم التكنولوجية االعمال حضانات-10 وتطويرها واالتصاالت العلوم مجاالت فى

 برقم 25255422 فى ،قيدت 155550555   هامال ،رأس   رقمى محتوى إلى وبيانات وصورة صوت من التقليدى المحتوى

 والمشروعات التنمية اجل من العلمى والتطوير البحث مشروعات-13 الصناعية والرسوم والنماذج االختراع براءات عن ، 15223

 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزير قرار مراعاة مع) الحديثة التكنولوجيا ومشروعات بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

-10 وتطويرها واالتصاالت العلوم مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء-14( 2553 لسنة 04

 إلى وبيانات وصورة صوت من التقليدى المحتوى بتحويل المتعلقة االنشطة-10 االعمال ريادة ودعم التكنولوجية االعمال حضانات

 - العجوزة - رياض المنعم عبد ارعش 00:  بجهة ، رقمى محتوى

 التجارة -12 والفنى والثقافى العلمى المحتوى رقمنة ذلك فى بما  ،  شركة   EXPAND PROPERTIES بروبرتيز اكسباند -  32

 التسويق-21 العقارية الوساطة-25 التجارية التوكيالت-12 العمومية التوريدات-12 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة

 .العقارى

 القوانين بأحكام االخالل دون وذلك التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن فى 1222 لسنة 125 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح

 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس   تزاول التى وغيرها لشركاتا مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة -12 والفنى والثقافى العلمى المحتوى رقمنة ذلك فى بما عن ، 15223 برقم 25255422

 .العقارى التسويق-21 العقارية الوساطة-25 التجارية التوكيالت-12 العمومية التوريدات-12 قانونا به

 القوانين بأحكام االخالل دون وذلك التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن فى 1222 لسنة 125 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح

 العجوزة - رياض المنعم عبد شارع 00:  بجهة ، تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

- 

 النظافة خدمات تقديم-  ،  شركة   انجاز العامه للخدمات العالميه المصريه الشركه -  45

 النظافه ادوات توريد-

 العموميه التوريدات-

 العامة المقاوالت-

 والتشطيبات والتكييف والسباكه الكهرباء اعمال صيانه-

 واالعالن الدعاية-

 والكافتريات الثابتة المطاعم وادارة وتشغيل اقامة-

 االوليه االسعافات مجال في البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة-

 السيارات تجاره-

 التجارية المحالت ادارة و تشغيل و اقامة-

 ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي ةاألساسي بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح-

 النظافة خدمات تقديم- عن ، 15222 برقم 25255422 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس   في

 النظافه ادوات توريد-

 العموميه التوريدات-

 العامة المقاوالت-

 والتشطيبات والتكييف والسباكه الكهرباء اعمال صيانه-

 واالعالن الدعاية-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 والكافتريات الثابتة المطاعم وادارة وتشغيل اقامة-

 االوليه االسعافات مجال في البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة-

 السيارات تجاره-

 التجارية المحالت ادارة و تشغيل و اقامة-

 ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح-

 -اكتوبر 0 - السادس الحي - 153 مشروع - 21 عماره:  بجهة ، في

 ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين  ،  شركة   انجاز العامه للخدمات العالميه المصريه الشركه -  41

 فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن, اعواالستزر االستصالح

 الغمر بطريق الري وليس االستزراع-

 لسنة 300 الجمهوريةرقم وقراررئيس 2552 لسنة 305 رقم الوزراء قراررئيس الصادربها المناطق عدا فيما

 .2552 

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

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

 األراضي تكون أن الحالتين هاتين عن ، 15222 برقم 25255422 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس   تعاونها قد التي او

 فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة

 الغمر بطريق الري وليس االستزراع-

 لسنة 300 الجمهوريةرقم وقراررئيس 2552 لسنة 305 رقم الوزراء قراررئيس الصادربها المناطق عدا فيما

 .2552 

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

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

 -اكتوبر 0 - السادس الحي - 153 مشروع - 21 عماره:  بجهة ، تعاونها قد التي او

 ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على  ،  شركة   انجاز العامه للخدمات العالميه المصريه الشركه -  42

 او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقًا ذلك و بها تلحقها

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

 .نشاطها

 كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على عن ، 15222 برقم 25255422 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس  

 او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقًا ذلك و بها تلحقها

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 -اكتوبر 0 - السادس الحي - 153 مشروع - 21 عماره:  بجهة ،. نشاطها

 الطبية والمستلزمات الطبية والمواد الطبية لالجهزة والتجزئه الجمله تجاره"   ،  شركة   وشركائها الخير ابو زكريا بدور -  43

 انواعها بكافة

 الطبية والمستلزمات الطبية والمواد الطبية االجهزة وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل وادارة اقامة" 

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

 والمواد الطبية لالجهزة والتجزئه الجمله تجاره"  عن ، 15220 برقم 25255422 فى ،قيدت 15555550555   مالها ،رأس

 انواعها بكافة الطبية والمستلزمات الطبية

 الطبية والمستلزمات الطبية والمواد الطبية االجهزة وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل وادارة اقامة" 

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

 - السابع الحى - للفنون ماجدة مجمع - االول الدور - 4 رقم مكتب:  بجهة

 فى 1222 لسنة 121 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم 5 االستيراد  ،  شركة   Food Value Trade للتجارة فاليو فود -  44

 شأن في 1222 لسنة 125 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم 5 التجارية التوكيالت - التصدير - وتعديالته المستوردين سجل شان

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز 5 العمومية التوريدات - التجارية الوكالة اعمال تنظيم

 لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 عن ، 15224 برقم 25255422 فى ،قيدت 25555550555   مالها ،رأس   تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان

 التوكيالت - التصدير - وتعديالته المستوردين سجل نشا فى 1222 لسنة 121 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم 5 االستيراد

 5 العمومية التوريدات - التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن في 1222 لسنة 125 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم 5 التجارية

 التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

:  بجهة ، تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد

 اكتوبر 0 - 0 الحي - 1555 عمارة - االول الدور - 1 شقة

 احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها  ،  شركة   Food Value Trade للتجارة فاليو فود -  40

   مالها ،رأس  5نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها عن ، 15224 برقم 25255422 فى ،قيدت 25555550555

 - 1 شقة:  بجهة ، 5نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 اكتوبر 0 - 0 الحي - 1555 عمارة - االول الدور

 االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  االستشارات تقديم   ،  شركة   M O D Consultants الهندسية لالستشارات دى او ام -  40

 االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية

 سوق قانون من 22 المادة فى عليها وص المنص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية

 التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -(  التنفيذية والئحتة المال راس

 تقديم عن ، 15222 برقم 25255422 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس   تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول

 بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  االستشارات

 االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -(  التنفيذية والئحتة المال راس سوق قانون من 22 المادة فى عليها وص المنص المالية

 052 رقم الوحدة:  بجهة ، تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك

 زايد الشيخ - 22 افينيو مول - السادس بالدور

 يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على  ،  شركة   M O D Consultants الهندسية لالستشارات دى او ام -  42

 القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها

 1555550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية توالقرارا واللوائح

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على عن ، 15222 برقم 25255422 فى ،قيدت

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 - 22 افينيو مول - السادس بالدور 052 رقم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 زايد الشيخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 15221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابراهيم الحميد عبد فوزي الحميد عبد)  لصاحبها Express Deals ديلز اكسبريس -  1

  االهرام حدائق - ص 252 عمارة - االرضى الدور - 1 شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 15221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابراهيم الحميد عبد فوزي الحميد عبد)  لصاحبها Express Deals ديلز اكسبريس -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

 تم   25255422 تاريخ وفى ،   2213:  برقم قيدها سبق  محدودة مسئولية ذات ،  للتدريب العالمي المركز شركة   - 1

 الرئيسى المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعديل تم 25255410،   تاريخ وفي 2223، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه خالد عبده محمد ادم خالد -  1

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 25255410،   تاريخ وفي 2223، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائهم عبده محمد ادم خالد و شلقامى حنفى احمد -  2

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 تم 25255410،   تاريخ وفي 2223، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائهم  عبده محمد ادم وخالد حلمى نسيم جورج -  3

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 المال رأس تعديل تم 25255410،   تاريخ وفي 2223، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه خالد عبده محمد ادم خالد -  4

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 تم 25255410،   تاريخ وفي 2223، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائهم عبده محمد ادم خالد و شلقامى حنفى احمد -  0

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تم 25255410،   تاريخ وفي 2223، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائهم  عبده محمد ادم وخالد حلمى نسيم جورج -  0

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 المال رأس تعديل تم 25255410،   تاريخ وفي 2223، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه خالد عبده محمد ادم خالد -  2

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 25255410،   تاريخ وفي 2223، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائهم عبده محمد ادم خالد و شلقامى حنفى احمد -  2

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 تم 25255410،   تاريخ وفي 2223، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائهم  عبده محمد ادم وخالد حلمى نسيم جورج -  2

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 25255410،   تاريخ وفي 2223، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه خالد عبده محمد ادم خالد -  15

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 25255410،   تاريخ وفي 2223، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائهم عبده محمد ادم خالد و شلقامى حنفى احمد -  11

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 25255410،   تاريخ وفي 2223، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائهم  عبده محمد ادم وخالد حلمى نسيم جورج -  12

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 25255423،   تاريخ وفي 2110، برقم قيدها سبق ،  المسئولية محدودة واحد شخص شركة العقارى لالستثمار البناء عالم -  13

  جنيه  23555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم 25255423،   تاريخ وفي 2110، برقم قيدها سبق ،  المسئولية محدودة واحد شخص شركة للمقاوالت الحسينية -  14

  جنيه  23555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 25255423،   تاريخ وفي 2110، برقم قيدها سبق ،  المسئولية محدودة واحد شخص شركة العقارى لالستثمار البناء عالم -  10

  جنيه  23555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 تعديل تم 25255423،   تاريخ وفي 2110، برقم قيدها سبق ،  المسئولية محدودة واحد شخص شركة للمقاوالت الحسينية -  10

  جنيه  23555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 25255423،   تاريخ وفي 2110، برقم قيدها سبق ،  المسئولية محدودة واحد شخص شركة العقارى لالستثمار البناء عالم -  12

  جنيه  23555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 تعديل تم 25255423،   تاريخ وفي 2110، برقم قيدها سبق ،  المسئولية محدودة واحد شخص شركة للمقاوالت الحسينية -  12

  جنيه  23555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 25255420،   تاريخ وفي 2222، برقم قيدها سبق ،  المسئولية محدودة واحد شخص شركة المخابز وتشغيل الدارة الحمد -  12

  جنيه  12055550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال أسر تعديل تم

 برقم قيدها سبق ،  المسئولية محدودة واحد شخص شركة السيارات تبريد ووحدات السيارات صناديق لصيانة فوم دلتا -  25

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25255422،   تاريخ وفي 2522،

  جنيه  2055550555،

 123، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات BROADNET                         TECHNOLOGIES تكنولوجيز برودنت -  21

  جنيه  15555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25255422،   تاريخ وفي

 وصف,  المال رأس تعديل تم 25255422،   تاريخ وفي 2253، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه علي أحمد -  22

  جنيه  0555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 25255420 تاريخ وفي 4533    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، Horizon Food Egypt مصر الغذاء أفاق -  1

 0 الصناعية المنطقة - السادسة الصناعية المنطقة امتداد - الشباب نخازن - 402 القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  - اكتوبر

 تم 25255420 تاريخ وفي 4533    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، Horaizon Food Egypt مصر الغذاء أفق -  2

 0 الصناعية المنطقة - السادسة الصناعية المنطقة امتداد - الشباب نخازن - 402 القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  - اكتوبر

,  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 2452    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، الغذائية للصناعات اسفيدا -  3

  - الثالثة الصناعية المنطقة - 00 القطعة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 2213    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، للتدريب العالمي المركز شركة -  4

  - المساكن عمارات خلف - الكنوز - المساكن - االرضى الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 Egyptian Company For ( Integrated Waste(  ايكوم)  للمخلفات المتكاملة لالدارة المصرية الشركة -  0

Management ( ECWM ، وصف,  نوانالع تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 2202    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االصفر بالجبل الصحي الصرف معالجة محطة بجوار الطؤاري ترعة محور علي المخلفات لمعالجة السالم مصنع ،:   الـتأشير

 .السالم بمدينة

 Egyptian Company For ( Integrated Waste(  ايكوم)  للمخلفات المتكاملة لالدارة المصرية الشركة -  0

Management ( ECIWM ، وصف,  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 2202    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة 

 االصفر بالجبل الصحي الصرف معالجة محطة بجوار الطؤاري ترعة محور علي المخلفات لمعالجة السالم مصنع ،:   الـتأشير

 .السالم بمدينة

 تاريخ وفي 1224    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، PHARMA FIRM االدويه وتوزيع لتجاره فيرم فارما -  2

 الصغيرة الصناعات منطقة( 220) رقم االرض قطعه على المقام المصنع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25255435

 وهو 2م355 األرض قطعة مساحة إجمالي وتبلغ الثالث بالتجمع السخنة العين القطامية  طريق شمال الصناعية بالمنطقة( الورش)

 .وثالث وثانى وأول وارضى بدروم من مكون مبنى

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قانون داخل انشطة اوال:  هو الشركة غرض اصبح  المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، العقارى لالستثمار البناء عالم -  1

 -:2512 لسنة 22

 شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار" 

 لسنة 300 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2552 لسنة 305 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة

2552  

 الهيئة موافقة فليزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق داخل والتجزئة الجملة تجارة" 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255423 تاريخ وفي 2110   برقم قيدها سبق  ، رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا

 المسئولية محدودة واحد شخص شركة

 لسنة 22 قانون داخل انشطة اوال:  هو الشركة غرض اصبح  المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، للمقاوالت الحسينية -  2

2512:- 

 شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار" 

 لسنة 300 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2552 لسنة 305 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة

2552  

 الهيئة موافقة فليزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق داخل والتجزئة الجملة تجارة" 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255423 تاريخ وفي 2110   برقم قيدها سبق  ، رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا

 المسئولية محدودة واحد شخص شركة

 رئيس بقرار ورد وما 2552 لسنة 305 رقم الوزراء  المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، العقارى لالستثمار البناء عالم -  3

  2552 لسنة 300 رقم الجمهورية

 والكريتال االلوميتال لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة" 

 فى ويشترط المستصلحة األراضى واستزراع ، لالستزراع قابلة تجعلها التى األساسية بالمرافق األراضى وتجهيز استصالح" 

 االستزراع فى الحديثة الرى طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضى تكون أن الحالتين هاتين

  ، رقم الجمهورية رئيس وقرار 2552 لسنة 305 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس

 المسئولية محدودة واحد شخص شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255423 تاريخ وفي 2110   برقم قيدها سبق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2552 لسنة 305 رقم الوزراء  المسئولية دةمحدو واحد شخص شركة ، للمقاوالت الحسينية -  4

  2552 لسنة 300 رقم

 والكريتال االلوميتال لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة" 

 فى ويشترط المستصلحة األراضى واستزراع ، لالستزراع قابلة تجعلها التى األساسية بالمرافق األراضى وتجهيز استصالح" 

 االستزراع فى الحديثة الرى طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضى تكون أن الحالتين هاتين

  ، رقم الجمهورية رئيس وقرار 2552 لسنة 305 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس

 المسئولية محدودة واحد شخص شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255423 تاريخ وفي 2110   برقم قيدها سبق

 . 2552 لسنة 300  المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، العقارى لالستثمار البناء عالم -  0

 -:2512 لسنة 22 قانون خارج انشطة ثانيا -

 300 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2552 لسنة 305 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع  العمومية المقاوالت

 . 2552 لسنة

 .  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 على تعاونها قد التي أو مالهابأع شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 وصف,  النشاط تعديل تم25255423 تاريخ وفي 2110   برقم قيدها سبق  ، كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق

 المسئولية محدودة واحد شخص شركة:  التأشير

 . 2552 لسنة 300  المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، للمقاوالت الحسينية -  0

 -:2512 لسنة 22 قانون خارج انشطة ثانيا -

 300 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2552 لسنة 305 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع  العمومية المقاوالت

 . 2552 لسنة

 .  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 وصف,  النشاط تعديل تم25255423 تاريخ وفي 2110   برقم قيدها سبق  ، كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق

 المسئولية محدودة واحد شخص شركة:  التأشير

 وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز  المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، العقارى لالستثمار البناء عالم -  2

 واحد شخص شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255423 تاريخ وفي 2110   برقم قيدها سبق  ،.  القانون ألحكام طبقًا

 المسئولية محدودة

 طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز  المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، للمقاوالت الحسينية -  2

 واحد شخص شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255423 تاريخ وفي 2110   برقم قيدها سبق  ،.  القانون ألحكام

 المسئولية محدودة

 نقابة ألعضاء التشكيلية الفنون أعمال توزيع:  هو الشركة غرض اصبح  محدودة مسئولية ذات ، Z-A-G للفن جي - ايه - زد -  2

 التشكيلين الفنانين

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 على تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيهة أعمااًل تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 قيدها سبق  ، القانون ألحكام طبقًا بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ،  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 0122   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الرخام لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة: هو الشركة غرض اصبح  تضامن شركة ، وشريكيه رفعت سيد سعيد محمد ايمن -  15

 . البناء ومواد

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 4103   برقم قيدها سبق

 الرخام لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة: هو الشركة غرض اصبح  تضامن شركة ، وشركاه رفعت سيد  سعيد محمد ايمن -  11

 . البناء ومواد

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 4103   برقم قيدها سبق

 فيما العامه التجاره - االدويه وتوزيع تجاره  محدودة مسئولية ذات ، PHARMA FIRM االدويه وتوزيع لتجاره فيرم فارما -  12

)  الوجه وقناع المستشفيات ومالبس الطبيه المالبس تصنيع - التجاريه التوكيالت - العموميه التوريدات - قانونا به مسموح هو

 طبيه مسلتزمات و المنسوجه وغير المنسوجه االقمشه من متنوعه جاهزه وملبوسات منسوجه والغير المنسوجه االقمشه من( كمامات

 المستوردين سجل شان فى لسنه 121 والقانون1222 لسنه 125 القانون باحكام الشركه تلتزم - والتصدير االستيراد  -  متنوعه

 تم25255435 تاريخ وفي 1224   برقم قيدها سبق  ، مزاوله فى حق اى الشركه تاسيس والينشئ التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 التراخيص على الحصول بعد اال غرضها  محدودة مسئولية ذات ، PHARMA FIRM االدويه وتوزيع لتجاره فيرم فارما -  13

 الوسائل بكافه واالعالن الدعايه -الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام يخل ال وبما المختصه الجهات من غرضها لمزاوله الالزمه

 واالالت والمستحضرات والبيطريه البشريه االدويه تصنيع للمشروعات الجدوى دراسات اعداد  المرئيه و والمقرؤه المسموعه

 ومنظفات الصناعيه والمنظفات الحشريه والمبيدات المطهرات و التشخيصيه والمستحضرات المعمليه واالدوات والتعويضيه الطبيه

 تاريخ وفي 1224   برقم قيدها سبق  ، والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع الغير لدى  لزراعيها والمخصبات النمو

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255435

 كافه على الحصول الشركه وعلى الساريه  محدودة مسئولية ذات ، PHARMA FIRM االدويه وتوزيع لتجاره فيرم فارما -  14

 التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحه لها تكون ان للشركه ويجوز نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما,  الخارج او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد اوالتى باعمالها شبيهه اعماال تزاول

 مراعاه مع التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه

 ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255435 تاريخ وفي 1224   برقم قيدها سبق  ، والقرارات واللوائح القوانين احكام

 محدودة مسئولية

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم25255410 تاريخ وفي 2223   برقم قيدها سبق ، وشريكه خالد عبده محمد ادم خالد -  1

 بسيطة توصية: لتأشيرا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الكيان تعديل تم25255410 تاريخ وفي 2223   برقم قيدها سبق ، وشركائهم عبده محمد ادم خالد و شلقامى حنفى احمد -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى

 الكيان تعديل تم25255410 تاريخ وفي 2223   برقم قيدها سبق ، وشركائهم  عبده محمد ادم وخالد حلمى نسيم جورج -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و شلقامى حنفى احمد: الى 2223 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25255410:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركائهم عبده محمد ادم خالد

 و شلقامى حنفى احمد: الى 2223 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25255410:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركائهم عبده محمد ادم خالد

: الى 2110 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  المسئولية محدودة واحد شخص شركة  25255423:  تاريخ فى  ،  -  3

 للمقاوالت الحسينية

 المصرية: الى 2525 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  25255420:  تاريخ فى  ،  -  4

 Tempo12 للمطاعم المتطورة اإليطالية

 سيد  سعيد محمد ايمن: الى 4103 برقم المقيدة ةالشرك اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25255422:  تاريخ فى  ،  -  0

 وشركاه رفعت

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  بطرس حلمى سعيد ارميا -  1

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  بطرس حلمى سعيد ارميا -  2

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  بطرس حلمى سعيد ارميا -  3

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على بوالضرائ الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 كل فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  بسيطة توصية  بطرس حلمى سعيد ارميا -  4

 الدينية السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او

 كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع

)  خالد عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  بطرس حلمى سعيد ارميا -  0

 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  بسيطة توصية  بطرس حلمى سعيد ارميا -  0

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  بسيطة توصية  بطرس حلمى سعيد ارميا -  2

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410
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 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم
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 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض
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 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  40

 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  40

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  42

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  42

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  42

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  05

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  01

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  02

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  03

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 كل فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  04

 الدينية السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او

 كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع

)  خالد عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: ولاال التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  00

 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  00

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  02

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، حيةالسيا الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  02

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  02

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بطرس حلمى سعيد ارميا -  05

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  01

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  02

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  03

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة ئةوالهي والجمارك والمرور المبيعات

 الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  04

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل فى

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  00

 والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات

   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود على

(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل حق

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  00

 اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات تصدارواس الحسابات

  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما السياحة

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  02

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع مع

 ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر بعض

 2223   برقم    25255410:  تاريخ

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  02

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  02

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  21

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن يكشر  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  22

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  23

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  24

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض امىشلق حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل فى

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  20

 والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات

   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود على

(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل حق

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  20

 اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات

  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما السياحة

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  متضامن شريك  بسيطة يةتوص  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  22

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع مع

 ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر بعض

 2223   برقم    25255410:  تاريخ

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  22

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  22

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  25

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  21

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  22

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  23

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  24

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل فى

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  20

 والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات

   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود على

(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او وكيلت حق وله

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل حق

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  20

 اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات

  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما السياحة

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  22

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع مع

 ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر بعض

 2223   برقم    25255410:  تاريخ

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  22

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  سيدال سليمان محمد  الفتاح عبد -  22

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  25

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  21

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  22

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  23

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  اولهم الحرة والمناطق  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  24

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل فى

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  20

 على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود

 حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  20

 اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات

  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر ضبع او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما السياحة

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  22

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع مع

 ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر بعض

 2223   برقم    25255410:  تاريخ

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  22

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  22

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  155

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن ةشرك  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  151

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  152

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  153

(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى

 الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم بكافة الخاص

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات على والضرائب

 تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  154

 يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل فى الغير

 او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم ىالسعود الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية السياحة

 ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد عبده محمد

 على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  150

 والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات

   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن ركةالش باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود على

(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، كوذل مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل حق

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  150

 اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات

  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما السياحة

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  152

 فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس اراتالسي بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع مع والتعامل

 السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر بعض او كل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ،

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  152

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  152

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  111

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  112

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  ضامنت شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  113

(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى

 الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم بكافة الخاص

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات على والضرائب

 تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  114

 يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل فى الغير

 او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية السياحة

 ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد عبده محمد

 على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  110

 والتوقيع  ارفوالمص البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات

   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود على

(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل حق

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  110

 اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات

  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما السياحة

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  112

 فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع مع والتعامل

 السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر بعض او كل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ،

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  112

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  112

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد سليمان محمد  الفتاح عبد -  125

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  121

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  122

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  123

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  يختار ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  124

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  120

 على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود

 حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  120

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات اتوالتامين الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  122

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  122

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  122

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  135

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  131

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  132

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  133

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

 بكافة الخاص والقطاع االعمال اعوقط العام والقطاع الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  134

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  130

 على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود

 حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  130

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  132

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  132

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  132

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  145

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و يرمد  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  141

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  142

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  143

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  144

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  140

 على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود

 حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  140

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  142

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  142

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  142

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جيد فكرى صالح كيرلس -  105



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد فكرى صالح كيرلس -  101
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 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد فكرى صالح كيرلس -  104

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ذكرما بعض او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد فكرى صالح كيرلس -  100

 على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود

 حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد فكرى صالح كيرلس -  100

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  ضامنت شركة  جيد فكرى صالح كيرلس -  102

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410
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 عاملالت فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات
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 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد فكرى صالح كيرلس -  100

 على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود

 حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد فكرى صالح كيرلس -  100

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان هاداتوش خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد فكرى صالح كيرلس -  102

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر
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 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد فكرى صالح كيرلس -  122

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  دجي فكرى صالح كيرلس -  123

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد فكرى صالح كيرلس -  124

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد فكرى صالح كيرلس -  120

 على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن لقرضا عقود

 حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد فكرى صالح كيرلس -  120

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد فكرى صالح كيرلس -  122

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر
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 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  122

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  123

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  124

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة مباس السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد
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 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  120

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  122

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  122

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  122

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  121

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  122

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  123

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  124

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  120

 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  120

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور تبيانا وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  122

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  122

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  122

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  255

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  251

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  252

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  253

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما شكالهما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  254

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  250

 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  250

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  252

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  252

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  252

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  خالد عبده محمد ادم خالد -  215

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  211

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  212

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  213

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  214

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن ةشرك  خالد عبده محمد ادم خالد -  210

 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  210

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5كرماذ بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  ريختا ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  212

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  212

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم دخال -  212

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  225

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  221

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  222

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  223

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  224

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  220

 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  220

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  222

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع موصيينال الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  222

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  منتضا شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  222

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  235



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  231

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  232

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  233

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  234

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر ضبع او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  230

 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  230

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد بدهع محمد ادم خالد -  232

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  232

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  232

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  خالد عبده محمد ادم خالد -  245

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  241

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  242

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  243

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  244

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  240

 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق حوفت الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  240

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  242

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  242

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  242

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  205

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  201

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  202

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  203

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  204

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  200

 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك عجمي مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  200

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  202

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  202

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  202

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  205

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  201

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  202

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  203

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى انىه -  204

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  200

 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  200

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  202

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او فسللن السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  202

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  202

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قلته صليب قدرى هانى -  225



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  221

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  222

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  223

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 كل فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  224

 الدينية السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او

 كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع

)  خالد عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  220

 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  220

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  222

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  222

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  222

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  225

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  221

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  222

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  223

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد وضمع شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 كل فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  224

 الدينية السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او

 كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

)  خالد عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  220

 عقود على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق

 حق وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض

 التعامل حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  220

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  222

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  222

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  222

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  225

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  221

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  222

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  223

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 كل فى الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  تضامن شركة  قلته صليب قدرى هانى -  224

 الدينية السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او
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 على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود

 حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  300

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  302

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او نفسلل السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  302

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  302

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  325

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  321

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  322

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  323

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

 بكافة خاصال والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  324

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل فى

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  320

 على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود

 حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  320

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 03 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  322

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  322

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  322

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  325

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  طةبسي توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  321

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  322

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  323

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  324

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل فى

 الغير تفويض او توكيل قح وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  320

 على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود

 حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  320

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  322

 بعض او كل فى يرالغ تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  322

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  322

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  معوض شلقامى حنفى احمد -  325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 04 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  321

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  322

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  323

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  324

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل فى

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  320

 على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود

 حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  320

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  322

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع صيينالمو الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  322

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  322

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  455

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  451

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  452

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  453

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  454

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل فى

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 00 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  450

 على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود

 حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  450

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  452

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  452

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  452

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  415

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  411

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  412

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  413

 التعامل فى(   اومنفردين مجتمعين)      خالد عبده محمد ادم خالد/ والسيد معوض شلقامى حنفى احمد/  السيد المتضامنين للشريكين

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

 على والضرائب الضرائب ومصلحة االجتماعية والتامينات التجارى والسجل التجارية والغرفة العقارى الشهر ذلك فى بما اشكالهم

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، لالستثمار العامة والهيئة والجمارك والمرور المبيعات

 الغير تفويض او توكيل حق ذلك فى  ولهما الحرة والمناطق  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  414

 السياحة يخص فيما  السياحة وزارة  امام التعامل حق(     منفردا)    معوض شلقامى حنفى احمد/   وللسيد ماذكر بعض او كل فى

 الغير تفويض او توكيل حق وله ولمصلحتها الشركة باسم السعودى الوكيل امام والتعامل والعمرة الحج ملفات على والتوقيع الدينية

 عبده محمد ادم خالد/  للسيد يكون ـ: االول التوقيع ـ: كالتالى يكون البنوك امام التوقيع حق يخص فيما اما ماذكر بعض او كل فى

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، جميع امام والتوقيع التعامل حق(  منفردا)  خالد

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  410

 على والتوقيع  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 وله   مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك عدا فيما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والرهن القرض عقود

 حق(   منفردا)  معوض شلقامى حنفى احمد/  للسيد يكون ـ: الثانى التوقيع 5 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، وذلك مصر وبنك المصرى االهلى والبنك مصر بلوم بنك امام والتوقيع التعامل

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  410

 حق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل فقط البنوك هذه مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 السياحة  وزارة امام التوقيع حق(  منفردا)  خالد عبده محمد  ادم خالد/  وللسيد 5ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 00 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وكذلك المعدنية واللوحات والتامينات الرسوم ودفع واستالمها وتجديدها الرخص استخراج  وكذلك السياحي النقل يخص فيما

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، العقارى والشهر المرور بيانات وشهادات المخالفات شهادات استخراج

 مع والتعامل المرور ونيابات اقالم وجميع المرور مع والتعامل  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  412

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق  وله للغير او للنفس السيارات بجميع الخاصة الحكومية والغير الحكومية الجهات جميع

:  تاريخ ، السياحية الناحية من مسئولة مديرة شرف العزيز عبد ابراهيم فائزة/  السيدة بقاء مع الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر

 2223   برقم    25255410

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  412

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  412

 2223   برقم    25255410:  تاريخ ، خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  معوض شلقامى حنفى احمد -  425

 الغير، مع عالقتها فى الشركة المديرين يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  Porus BejonDoctor دكتور بيجون بوروس -  421

 الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى ولهم

 .العامة للجمعية التنفيذية

 - Porus Bejon Doctor  دكتور بيجون بوروس/  والسيد   Gerald Kanyi Mahinda  ماهيندا كاني جيرالد/   للسيد ويكون

 .ةالحكومي وغير الحكومية الجهات كافة أمام باسمها والتعامل عنها والتوقيع الشركة تمثيل حق( منفردين)

 2424   برقم    25255412:  تاريخ ، Gerald  ماهيندا كاني جيرالد/  السيد توقيع يجب انه على

 بوروس/  السيد و Kanyi Mahinda  مدير  محدودة مسئولية ذات  Porus BejonDoctor دكتور بيجون بوروس -  422

 مليون عشره مبلغ سبق مما الواحدة المعاملة أو الواحد العقد قيمة جاوزت إذا( مجتمعين) Porus Bejon Doctor  دكتور بيجون

 .مصري جنيه

 Porus Bejon Doctor  دكتور بيجون بوروس/  والسيد  Gerald Kanyi Mahinda  ماهيندا كاني جيرالد/للسيد ويكون

 .ذكر ما بعض أو كل فى الغير توكيل او تفويض حق( منفردين)

 عنها نيابة التوقيع و الشركة تمثيل حق - المديرين غير من( منفردين) ميتال هيمانشو/  السيد او جايسوال راج فيكرام/  للسيد ويكون

 2424   برقم    25255412:  تاريخ ، الجهات كافة أمام

 والوزارات الحكومية وغير الحكومية  مدير  محدودة مسئولية ذات  Porus BejonDoctor دكتور بيجون بوروس -  423

 لالستثمار العامة الهيئة( الحصر وليس المثال سبيل على) ذلك فى بما أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع

 للمقاصة مصر وشركة الصناعى والسجل الصناعية للتنمية العامة والهيئة والواردات للصادرات العامة والهيئة الحرة والمناطق

 بكــــــــافة الطعــــــن ولجان المختـــــلفة ومأمـورياتها العامة الضرائب ومصلحة ركالجما ومصلحة المركزى والقيد واإليداع

 2424   برقم    25255412:  تاريخ ، وإدارة العقارى والشهر االجتماعية للتأمينات العامة والهيئة أنواعها

 التجارية والغرف التجارى السجل  مدير  محدودة مسئولية ذات  Porus BejonDoctor دكتور بيجون بوروس -  424

 التراخيص كافة إستصدار حق وله سبق، ما بكل المختصة اإلدارات وكافة العاملة القوى ومكاتب المحليات وكافة والمحافظات

 التراخيص هذه الستصدار الالزمة والمستندات األوراق جميع على والتوقيع الشركة، نشاط لممارسة الالزمة والتصاريح

 .ذكر ما بعض أو كل فى الغير توكيل او تفويض حق لهم يكون كما. والتصاريح

 واإلتفاقيات العقود أنواع جميع على التوقيع حق Udayan Dasgupta المديرين من( منفرد)  داسجوبتا أوديان/  للسيد ويكون

 2424   برقم    25255412:  تاريخ ، المنقوالت لكافة الشراء وعقود

 المنقولة الشركة أصول وبيع والعقارات  مدير  محدودة مسئولية ذات  Porus BejonDoctor توردك بيجون بوروس -  420

 المستندات وجميع العمل عقود على والتوقيع وأجورهم مرتباتهم وتحديد والموظفين الشركة ووكالء مستخدمى وعزل وتعيين

 المبالغ ودفع وقبض البنكية الحسابات وغلق وفتح والسحب الشيكات على والتوقيع البنكية المعامالت كافة وإجراء بذلك المرتبطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 02 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ويكون. مصري جنيه مليون عشرة أقصى بحد سبق ما وكل والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المالية

 2424   برقم    25255412:  تاريخ ، المديرين غير من - العرابي احمد هشام احمد زينب/ والسيدة داسجوبتا أوديان/ للسيد

 خطابات إصدار فى الحق( مجتمعين)  مدير  محدودة مسئولية ذات  Porus BejonDoctor دكتور بيجون بوروس -  420

 مصري جنيه مليون عشرين أقصى بحد المستندية واالعتمادات الضمان وشهادات

( مجتمعين()ب) المجموعة من واحد مع( أ) المجموعة من شخص أي أو( أ) التالية المجموعة من( مجتمعين) شخصين ألي سيكون

 .الشركة عن نيابة شيك أي توقيع في الحق لهم

 :من تتكون( أ) المجموعة -

 باناتي أميت  -1

 شانموغام ديليجيت روبرت   -2

 سينغال ديباك  -3

   ماهيندا كاني جيرالد  -4

 دكتور بيجون بوروس  -0

 داسجوبتا أوديان -0

 :من تتكون( ب) المجموعة -

 2424   برقم    25255412:  تاريخ ، هيمانشو  -1

 .المديرين غير من - ميتال  مدير  محدودة مسئولية ذات  Porus BejonDoctor دكتور بيجون بوروس -  422

 .المديرين غير من - جين أميت -2

 .المديرين غير من  - العرابي أحمد هشام أحمد زينب -3

 عقود على التوقيع حق فى  -( مجتمعين) العرابي أحمد هشام أحمد زينب/ والسيدة دكتور بيجون بوروس/السيد كال تفويض وتم

 من المصري بالجنية القيمة هذه يعادل ما أو أمريكي دوالر  2،255،555  مقداره بمبلغ: التالية بمبالغ الشركة عن نيابة األقتراض

:  تاريخ ، مقداره وبمبلغ البنوك مجمع - الرابعة الصناعية المنطقة  - اكتوبر من السادس مدينة فرع - مصر - الدولي التجاري البنك

 2424   برقم    25255412

 يعادل ما أو امريكي دوالر 2،555،555  مدير  محدودة مسئولية ذات  Porus BejonDoctor دكتور بيجون بوروس -  422

 ومستندات والعقود المستندات وكافة والرهن الجديدة مصر فرع - مصر  - سى بى سا اتش بنك من المصري بالجنية القيمة هذه

 . أعاله المذكورة القروض بعقود المرتبطة األخرى الضمان

  Deepak Singhal سينغال ديباك/  السيد و Gerald Kanyi Mahinda  ماهيندا كاني جيرالد/ السيد من كال تفويض وتم

 المستندات وكافة القروض عقود كل وعلى والرهن األقتراض عقود على التوقيع حق فى  - المديرين من -( مجتمعين أو منفردين)

 2424   برقم    25255412:  تاريخ ، الضمان ومستندات والعقود يها المتعلقة

 كل مع القروض بعقود المرتبطة األخري  مدير  محدودة مسئولية ذات  Porus BejonDoctor دكتور بيجون بوروس -  422

 2424   برقم    25255412:  تاريخ ،. مصر فى والدولية المحلية البنوك

 العضو والسيد الشركة االداره مجلس رئيس/  للسيد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  صقر محمد محمد مصطفى -  435

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق مجتمعان او منفردان المنتدب

 وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال راس عن االفراج وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 02 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وممتلكاتها الشركة لالصول والرهن واالقتراض شراء عقود على التوقيع فى الحق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك

 15135   برقم    25255421:  تاريخ ، تعيين فى الحق وله ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى لعقاريةا

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  صقر محمد محمد مصطفى -  431

 حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام التجارية االذنيه ولهما واجورهم

 15135   برقم    25255421:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 0200   برقم    25255424:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  فرحات ابراهيم لبيب عادل -  432

 0200   برقم    25255424:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد الشافي عبد العال ابو محمود -  433

 0200   برقم    25255424:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العليم عبد الصبور عبد محمد حاتم -  434

 0200   برقم    25255424:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد رجب األمين محمد مروة -  430

  حسن عبدالعزيز حسن محمد -  430

 االيطاليه المصرية شركه مدير الطلياوى حسن العزيز عبد حسن محمد/ السيد يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطلياوى

 به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردا الغير مع عالقته في  للمطاعم المتطورة

 . العامه للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحه

 الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا  الطلياوى العزيزحسن عبد حسن محمد/  السيد وللمدير

 2525   برقم    25255420:  تاريخ ، اشكالهم بكافه الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكومية

  حسن عبدالعزيز حسن محمد -  432

 صور وكافه حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطلياوى

 باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق المال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 التوقيع في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع لهم وكذلك ولصالحها الشركه

 الشركه باسم ذلك وكل واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين وفى الشركات تأسيس عقود على

 2525   برقم    25255420:  تاريخ ، وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم ولصالحها

  حسن عبدالعزيز حسن محمد -  432

 والصفقات والمشارطات العقود كافه وابرام والتجارية االذنية السندات كافه وتسديد وبيع  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطلياوى

    25255420:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 2525   برقم

  حسن عبدالعزيز حسن محمد -  432

 االيطاليه المصرية شركه مدير الطلياوى حسن العزيز عبد حسن محمد/ السيد يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطلياوى

 به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردا الغير مع عالقته في  للمطاعم المتطورة

 . العامه للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحه

 الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا  الطلياوى العزيزحسن عبد حسن محمد/  السيد وللمدير

 2525   برقم    25255420:  تاريخ ، اشكالهم بكافه الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكومية

  حسن عبدالعزيز حسن محمد -  445

 صور وكافه حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطلياوى

 باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق المال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 التوقيع في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع لهم وكذلك ولصالحها الشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 02 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الشركه باسم ذلك وكل واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين وفى الشركات تأسيس عقود على

 2525   برقم    25255420:  تاريخ ، وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم ولصالحها

  حسن عبدالعزيز حسن محمد -  441

 والصفقات والمشارطات العقود كافه وابرام والتجارية االذنية السندات كافه وتسديد وبيع  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطلياوى

    25255420:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 2525   برقم

 فى الشركة المدير يمثل محددة غير لمدة وظائفهم المديرون ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  الزبيدى الفتاح عبد حسن -  442

 او الشركة عقد صراحة بة احتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى له و الغير مع عالقتها

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحتى او القانون

 : السادة من لكل و

 و حكومية الغير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل حق الزبيدى الفتاح عبد ربيع/  السيد 

    25255422:  تاريخ ، المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع

 123   برقم

 الحسابات غلق و فتح و الشيكات على التوقثيع و ايداع و سحب من  مدير  محدودة مسئولية ذات  الزبيدى الفتاح عبد حسن -  443

 ذلك كل و المال راس عن االفراج حق و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و الضمان شهادات و خطابات استصدار و

 و الشركة ألصول البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود على التوقيع فى الحق له كذلك و اغراضها ضمن و الشركة بأسم

 وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق له و لصالحها و الشركة بأسم المنقوالت و السيارات و االرضى و العقارية ممتلكاتها

 123   برقم    25255422:  تاريخ ، المبالغ دفع و قبض فى الحق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة

 و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و  مدير  محدودة مسئولية ذات  الزبيدى الفتاح عبد حسن -  444

 تأسيس عقود على التوقيع حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام

 . ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى حق له و للشركة عام مدير تعيين فى حق له و الشركات

 فقط العقود توقيع و الحكومية الجهات مع التعامل فى منفردين عبادى سعيد جميل رنا/  السيدة  و الزبيدى الفتاح عبد حسن/  وللسيد

 123   برقم    25255422:  تاريخ ،

 123   برقم    25255422:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  الزبيدى الفتاح عبد حسن -  440

 فى الشركة المدير يمثل محددة غير لمدة وظائفهم المديرون ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  عبادي سعيد جميل رنا -  440

 او الشركة عقد صراحة بة احتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى له و الغير مع عالقتها

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحتى او القانون

 : السادة من لكل و

 و حكومية الغير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل حق الزبيدى الفتاح عبد ربيع/  السيد 

    25255422:  تاريخ ، المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع

 123   برقم

 و الحسابات غلق و فتح و الشيكات على التوقثيع و ايداع و سحب من  مدير  محدودة مسئولية ذات  عبادي سعيد جميل رنا -  442

 بأسم ذلك كل و المال راس عن االفراج حق و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و الضمان شهادات و خطابات استصدار

 ممتلكاتها و الشركة ألصول البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود على التوقيع فى الحق له كذلك و اغراضها ضمن و الشركة

 و الشركة وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق له و لصالحها و الشركة بأسم المنقوالت و السيارات و االرضى و العقارية

 123   برقم    25255422:  تاريخ ، المبالغ دفع و قبض فى الحق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 05 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و  مدير  محدودة مسئولية ذات  عبادي سعيد جميل رنا -  442

 تأسيس عقود على التوقيع حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام

 . ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى حق له و للشركة عام مدير تعيين فى حق له و الشركات

 فقط العقود توقيع و الحكومية الجهات مع التعامل فى منفردين عبادى سعيد جميل رنا/  السيدة  و الزبيدى الفتاح عبد حسن/  وللسيد

 123   برقم    25255422:  تاريخ ،

 123   برقم    25255422:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  عبادي سعيد جميل رنا -  442

 فى الشركة المدير يمثل محددة غير لمدة وظائفهم المديرون ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  الزبيدى الفتاح عبد ربيع -  405

 او لشركةا عقد صراحة بة احتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى له و الغير مع عالقتها

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحتى او القانون

 : السادة من لكل و

 و حكومية الغير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل حق الزبيدى الفتاح عبد ربيع/  السيد 

    25255422:  تاريخ ، المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع

 123   برقم

 الحسابات غلق و فتح و الشيكات على التوقثيع و ايداع و سحب من  مدير  محدودة مسئولية ذات  الزبيدى الفتاح عبد ربيع -  401

 ذلك كل و المال راس عن االفراج حق و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و الضمان شهادات و خطابات استصدار و

 و الشركة ألصول البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود على التوقيع فى الحق له كذلك و اغراضها ضمن و الشركة بأسم

 وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق له و لصالحها و الشركة بأسم المنقوالت و السيارات و االرضى و العقارية ممتلكاتها

 123   برقم    25255422:  تاريخ ، المبالغ دفع و قبض فى الحق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة

 و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و  مدير  محدودة مسئولية ذات  الزبيدى الفتاح عبد ربيع -  402

 تأسيس عقود على التوقيع حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام

 . ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى حق له و للشركة عام مدير تعيين فى حق له و الشركات

 فقط العقود توقيع و الحكومية الجهات مع التعامل فى منفردين عبادى سعيد جميل رنا/  السيدة  و الزبيدى الفتاح عبد حسن/  وللسيد

 123   برقم    25255422:  تاريخ ،

 123   برقم    25255422:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  الزبيدى الفتاح عبد ربيع -  403

 فى منفردا له و الغير مع عالقتها فى الشركة فى المدير يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  عيسى دردير محمد مرتضى -  404

 التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا

 القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل حق منفردا له و العامة للجمعية

 التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام

 2452   برقم    25255422:  تاريخ ، المختلفة النماذج و العقود و المحررات جميع على

 و الشيكات على التوقيع و بالبنوك االجراءات اتمام تتطلب التى  مدير  محدودة مسئولية ذات  عيسى دردير محمد مرتضى -  400

 و السداد ايصاالت و المخالصات على التوقيع و التجارية و المالية االوراق و الشيكات تظهير فى الحق له كما االذونات و االوامر

 انشاء و الشيكات دفاتر استالم و الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشركة باسم المستندية االعتمادات و الحسابات غلق و فتح

 باسم ذلك كل و المال راس عن االفراج حق و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و انواعها بكافة االدخارية الودائع الغاء و

 2452   برقم    25255422:  تاريخ ، الحق له كذلك و اغراضها ضمن و الشركة

 البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود على التوقيع فى  مدير  محدودة مسئولية ذات  عيسى دردير محمد مرتضى -  400

 تعيين فى الحق له و لصالحها و الشركة باسم المنقوالت و ترخيصها و السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول

 و بيع و تحويل و             توقيع و المبالغ دفع و قبض حق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة ووكالء مستخدمى عزل و

 باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد

 2452   برقم    25255422:  تاريخ ، االقرار و التخالص و التنازل فى الحق له و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 01 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 له و  ضدها او         الشركة من المقامة الدعاوى كافة عن  مدير  محدودة مسئولية ذات  عيسى دردير محمد مرتضى -  402

 2452   برقم    25255422:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

  لطفى منصور يونس محمد -  402

 المنتدبين اإلدارة مجلس وأعضاء االدارة مجلس رئيس السيد اختصاصات تحديد: أوال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  منصور

 -: اآلتي النحو على

 على الغرض لهذا المجلس ينتدبه أخر عضو وكل المنتدبين اإلدارة مجلس وأعضاء اإلدارة مجلس رئيس من لكل

 والتعامل الشركة إدارة في والصالحيات السلطات أوسع الصدد هذا في وله الغير مع عالقاتها في الشركة تمثيل انفراد

 المستندات وكافة الرهن عقود وعلى البنوك أمام التوقيع ذلك في بما العقود كافة على الشركة عن نيابة والتوقيع. باسمها

 2030   برقم    25255422:  تاريخ ، بطريق واالقتراض للبنوك المطلوبة وتعهدات

  لطفى منصور يونس محمد -  402

 عليها والتعامل الحسابات وفتح االعتمادات فتح وبغير االعتمادات فتح  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  منصور

 المطلوبة واالتفاقيات والتعهدات المستندات على التوقيع من ذلك يتضمنه بما وتجديدها االئتمانية التسهيالت واقرار واغالقها

 المنقوالت وشراء بيع حق وله واآلجل بالنقد الشركة بمعامالت تتصل التي والمشاركات العقود جميع وإبرام

 الشركات وتأسيس وإنشاء العقارات شراء وكذلك التعامل في أقصى حد بدون والبضائع والسيارات واآلالت والمعدات

 2030   برقم    25255422:  تاريخ ، وجه وعلى ورهنها األخرى والشركات المؤسسات في واالشتراك أنواعها بكافة

  لطفى منصور يونس محمد -  405

 كافة واجراء العقود كافة ابرام العموم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  منصور

 ةالداخل المعامالت كافة إجراء وكذا السلطات تلك بعض أو كل في الغير تفويض حق وله قيد دون القانونية التصرفات

 وقبض ومكافآتهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد والمستخدمين الوكالء وعزل ووقف تعيين ذلك في بما الشركة عرض ضمن

 .والكتابية التجارية األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل المبالغ كافة ودفع

 الشركة عن نيابة التوقيع وفي الغير تفويض في الحق وله مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق وله ا

 2030   برقم    25255422:  تاريخ ، البنوك أمام بإسمها والتعامل

  لطفى منصور يونس محمد -  401

 وتمثيل مجتمعين أو منفردين السابقة السلطات بعض أو كل في الرسمية الجهات وكافة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  منصور

 2030   برقم    25255422:  تاريخ ، فقط اإلدارة مجلس لرئيس القضاء أمام الشركة

 2253   برقم    25255422:  تاريخ ،   شريك و مدير  بسيطة توصية  محفوظ على صالح احمد -  402

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  محفوظ على صالح احمد -  403

 وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردا وله  محفوظ على صالح احمد/ المتضامن للشريك

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 02 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 وضمن الشركة باسم ذلك وكل المال رأس عن االفراج حق و والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات

 2253   برقم    25255422:  تاريخ ، اغراضها

 والرهن واالقتراض الشراء عقود على التوقيع في الحق له وكذلك  شريك و مدير  بسيطة توصية  محفوظ على صالح احمد -  404

 العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والبيع

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله لصالحها و الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم

 ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 2253   برقم    25255422:  تاريخ ، المتضامنين وللشريكين

 عبدالحميد سيد حسنى/  والسيد محفوظ على صالح احمد/  السيد  شريك و مدير  بسيطة توصية  محفوظ على صالح احمد -  400

 واالراضى العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والشراء والبيع والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق مجتمعين عاشور

:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى الحق ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات

 2253   برقم    25255422

 2253   برقم    25255422:  تاريخ ،   شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور عبدالحميد سيد حسنى -  400

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور عبدالحميد سيد حسنى -  402

 وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردا وله  محفوظ على صالح احمد/ المتضامن للشريك

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

 خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح شيكاتال على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 وضمن الشركة باسم ذلك وكل المال رأس عن االفراج حق و والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات

 2253   برقم    25255422:  تاريخ ، اغراضها

 واالقتراض الشراء عقود على التوقيع في الحق له وكذلك  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور عبدالحميد سيد حسنى -  402

 العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والبيع والرهن

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله لصالحها و الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم

 ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 2253   برقم    25255422:  تاريخ ، المتضامنين وللشريكين

 سيد حسنى/  والسيد محفوظ على صالح احمد/  السيد  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور عبدالحميد سيد حسنى -  402

 العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والشراء والبيع والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق مجتمعين عاشور عبدالحميد

 تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى الحق ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى

 2253   برقم    25255422: 

 مجلس عضو السخاوى السالم عبد بسيونى صالح زينب 5(  استقالة)   مدير  مساهمة شركة  الهادى نور عثمان سعد -  425

 2032   برقم    25255422:  تاريخ ،(  استقالة)   22215141052554 قومى رقم  ادارة

 2032   برقم    25255422:  تاريخ ، للشركة الرياضى للنشاط مسئول  مدير  مساهمة شركة  الهادى نور عثمان سعد -  421



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 03 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 السالم عبد بسيونى صالح زينب 5(  استقالة)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوض يونس مصطفي محمد -  422

 2032   برقم    25255422:  تاريخ ،(  استقالة)   22215141052554 قومى رقم  ادارة مجلس عضو السخاوى

:  تاريخ ، للشركة الرياضى للنشاط مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوض يونس مصطفي محمد -  423

 2032   برقم    25255422

 2542   برقم    25255422:  تاريخ ، تنفيذي غير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود أبو محمد محمود سامح -  424

   برقم    25255422:  تاريخ ، التنفيذى والرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعود أبو محمد محمود سامح -  420

2542 

   برقم    25255422:  تاريخ ، تنفيذي غير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجمل موسى شعبان الاله عبد حسام -  420

2542 

    25255422:  تاريخ ، التنفيذى والرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجمل موسى شعبان الاله عبد حسام -  422

 2542   برقم

   برقم    25255422:  تاريخ ، تنفيذي غير  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  رجــب اسماعــيل محمد عمرو -  422

2542 

    25255422:  تاريخ ، التنفيذى والرئيس  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  رجــب اسماعــيل محمد عمرو -  422

 2542   برقم

 2542   برقم    25255422:  تاريخ ، تنفيذي غير  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جاد محمد كمال مصطفى محمد -  425

   برقم    25255422:  تاريخ ، التنفيذى والرئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جاد محمد كمال مصطفى محمد -  421

2542 

 2542   برقم    25255422:  تاريخ ، تنفيذي غير  منتدب عضو  مساهمة شركة  نان اهلل سعد عزت عماد -  422

 2542   برقم    25255422:  تاريخ ، التنفيذى والرئيس  منتدب عضو  مساهمة شركة  نان اهلل سعد عزت عماد -  423

 2542   برقم    25255422:  تاريخ ، تنفيذي غير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كفافى احمد محمد -  424

 2542   برقم    25255422:  تاريخ ، التنفيذى والرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كفافى احمد محمد -  420

 والتوقيع االدارة حق يكون:   التوقيع وحق االدارة  متضامن شريك  تضامن شركة  المطلب عبد عويس صابر محمد -  420

 اوسع وله التصرفات كافة فى منفردا  رفعت سيد سعيد محمد أيمن/  السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات امام والمسئولية

 والجهات البنوك كافة أمام الشركة عن نيابة التوقيع وكذلك الرسمية والغير الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل فى السلطات

 التوقيع حق وله أخرى قانونية تصرفات وأية نشاطها ألوجهه وطبقا الشركة ومصلحة باسم األعمال تكون أن شريطة المصرفية

 4103   برقم    25255422:  تاريخ ، المصرفية والشركات والمصارف البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 عقود على التوقيع حق وله التموبلى االيجار وشركات  متضامن شريك  تضامن شركة  المطلب عبد عويس صابر محمد -  422

 العقود كافة وابرام للشركة قروض على الحصول و ولمصلحتها الشركة باسم أنواعها بكافة للشركة الثابتة األصول شراء

 كافة وتسديد وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق باآلجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى فقاتوالص والمشترطات

 جميعه سبق مما جزء او كل فى  والبنوك والغير للنفس واالنابة والتوكيل الكفالة حق له ويجوز والتجارية األذنية السندات

:  تاريخ ، مجتمعين الشركاء لكل والمنقوالت والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها  الشركة أصول بيع حق ويكون

 4103   برقم    25255422

:  تاريخ ، طالب سند الرافع عبد ماهر( الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  المطلب عبد عويس صابر محمد -  422

 4103   برقم    25255422



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 04 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 والتوقيع االدارة حق يكون:   التوقيع وحق االدارة  متضامن شريك  تضامن شركة  المطلب عبد عويس صابر محمد -  422

 اوسع وله التصرفات كافة فى منفردا  رفعت سيد سعيد محمد أيمن/  السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات امام والمسئولية

 والجهات البنوك كافة أمام الشركة عن نيابة التوقيع وكذلك الرسمية والغير الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل فى السلطات

 التوقيع حق وله أخرى قانونية تصرفات وأية نشاطها ألوجهه وطبقا الشركة ومصلحة باسم األعمال تكون أن شريطة المصرفية

 4103   برقم    25255422:  تاريخ ، المصرفية والشركات والمصارف البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 عقود على التوقيع حق وله التموبلى االيجار وشركات  متضامن شريك  تضامن شركة  المطلب عبد عويس صابر محمد -  425

 العقود كافة وابرام للشركة قروض على الحصول و ولمصلحتها الشركة باسم أنواعها بكافة للشركة الثابتة األصول شراء

 كافة وتسديد وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق باآلجل او بالنقد شركةال بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشترطات

 جميعه سبق مما جزء او كل فى  والبنوك والغير للنفس واالنابة والتوكيل الكفالة حق له ويجوز والتجارية األذنية السندات

:  تاريخ ، مجتمعين الشركاء لكل والمنقوالت والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها  الشركة أصول بيع حق ويكون

 4103   برقم    25255422

:  تاريخ ، طالب سند الرافع عبد ماهر( الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  المطلب عبد عويس صابر محمد -  421

 4103   برقم    25255422

 والتوقيع االدارة حق يكون:   التوقيع وحق االدارة  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد سيدرفعت سعيد محمد ايمن -  422

 اوسع وله التصرفات كافة فى منفردا  رفعت سيد سعيد محمد أيمن/  السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات امام والمسئولية

 والجهات البنوك كافة أمام الشركة عن نيابة التوقيع وكذلك الرسمية والغير الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل فى السلطات

 التوقيع حق وله أخرى قانونية تصرفات وأية نشاطها ألوجهه وطبقا الشركة ومصلحة باسم األعمال تكون أن شريطة المصرفية

 4103   برقم    25255422:  تاريخ ، المصرفية والشركات والمصارف البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 عقود على التوقيع حق وله التموبلى االيجار وشركات  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد سيدرفعت سعيد محمد ايمن -  423

 العقود كافة وابرام للشركة قروض على الحصول و ولمصلحتها الشركة باسم أنواعها بكافة للشركة الثابتة األصول شراء

 كافة وتسديد وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق باآلجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشترطات

 جميعه سبق مما جزء او كل فى  والبنوك والغير للنفس واالنابة والتوكيل الكفالة حق له ويجوز والتجارية األذنية السندات

:  تاريخ ، مجتمعين الشركاء لكل والمنقوالت والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها  الشركة أصول بيع حق ويكون

 4103   برقم    25255422

:  تاريخ ، طالب سند الرافع عبد ماهر( الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  محمد سيدرفعت سعيد محمد ايمن -  424

 4103   برقم    25255422

 والتوقيع االدارة حق يكون:   التوقيع وحق االدارة  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد سيدرفعت سعيد محمد ايمن -  420

 اوسع وله التصرفات كافة فى منفردا  رفعت سيد سعيد محمد أيمن/  السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات امام والمسئولية

 والجهات البنوك كافة أمام الشركة عن نيابة التوقيع وكذلك الرسمية والغير الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل فى السلطات

 التوقيع حق وله أخرى قانونية تصرفات وأية نشاطها ألوجهه وطبقا الشركة ومصلحة باسم األعمال تكون أن شريطة المصرفية

 4103   برقم    25255422:  تاريخ ، المصرفية والشركات والمصارف البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 عقود على التوقيع حق وله التموبلى االيجار وشركات  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد سيدرفعت سعيد محمد ايمن -  420

 العقود كافة وابرام للشركة قروض على الحصول و ولمصلحتها الشركة باسم أنواعها بكافة للشركة الثابتة األصول شراء

 كافة وتسديد وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق باآلجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشترطات

 جميعه سبق مما جزء او كل فى  والبنوك والغير للنفس واالنابة والتوكيل الكفالة حق له ويجوز والتجارية األذنية السندات

:  تاريخ ، مجتمعين الشركاء لكل والمنقوالت والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها  الشركة أصول بيع حق ويكون

 4103   برقم    25255422

:  تاريخ ، طالب سند الرافع عبد ماهر( الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  محمد سيدرفعت سعيد محمد ايمن -  422

 4103   برقم    25255422



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 00 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون:   التوقيع وحق االدارة  شريك و مدير  تضامن شركة  طالب سند الرافع عبد ماهر -  422

 فى السلطات اوسع وله التصرفات كافة فى منفردا  رفعت سيد سعيد محمد أيمن/  السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات امام

 أن طةشري المصرفية والجهات البنوك كافة أمام الشركة عن نيابة التوقيع وكذلك الرسمية والغير الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل

 واالقتراض والرهن التوقيع حق وله أخرى قانونية تصرفات وأية نشاطها ألوجهه وطبقا الشركة ومصلحة باسم األعمال تكون

 4103   برقم    25255422:  تاريخ ، المصرفية والشركات والمصارف البنوك من وااليداع والسحب

 شراء عقود على التوقيع حق وله التموبلى االيجار وشركات  شريك و مدير  تضامن شركة  طالب سند الرافع عبد ماهر -  422

 والمشترطات العقود كافة وابرام للشركة قروض على الحصول و ولمصلحتها الشركة باسم أنواعها بكافة للشركة الثابتة األصول

 األذنية السندات كافة وتسديد وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق باآلجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 جميعه سبق مما جزء او كل فى  والبنوك والغير للنفس واالنابة والتوكيل الكفالة حق له ويجوز والتجارية

:  تاريخ ، مجتمعين الشركاء لكل والمنقوالت والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها  الشركة أصول بيع حق ويكون

 4103   برقم    25255422

:  تاريخ ، طالب سند الرافع عبد ماهر( الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  طالب سند الرافع عبد ماهر -  055

 4103   برقم    25255422

 والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون:   التوقيع وحق االدارة  شريك و مدير  تضامن شركة  طالب سند الرافع عبد ماهر -  051

 فى السلطات اوسع وله التصرفات كافة فى منفردا  رفعت سيد سعيد محمد أيمن/  السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات امام

 أن شريطة المصرفية والجهات البنوك كافة أمام الشركة عن نيابة التوقيع وكذلك الرسمية والغير الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل

 واالقتراض والرهن التوقيع حق وله أخرى قانونية تصرفات وأية نشاطها ألوجهه وطبقا الشركة لحةومص باسم األعمال تكون

 4103   برقم    25255422:  تاريخ ، المصرفية والشركات والمصارف البنوك من وااليداع والسحب

 شراء عقود على التوقيع حق وله التموبلى االيجار وشركات  شريك و مدير  تضامن شركة  طالب سند الرافع عبد ماهر -  052

 والمشترطات العقود كافة وابرام للشركة قروض على الحصول و ولمصلحتها الشركة باسم أنواعها بكافة للشركة الثابتة األصول

 األذنية السندات كافة وتسديد وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق باآلجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 جميعه سبق مما جزء او كل فى  والبنوك والغير للنفس واالنابة والتوكيل الكفالة حق له ويجوز والتجارية

:  تاريخ ، مجتمعين الشركاء لكل والمنقوالت والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها  الشركة أصول بيع حق ويكون

 4103   برقم    25255422

:  تاريخ ، طالب سند الرافع عبد ماهر( الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  طالب سند الرافع عبد ماهر -  053

 4103   برقم    25255422

 العضو/  السيد و  االدارة مجلس رئيس/ السيد تفويض  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حجازي السيد خليل جمال -  054

 والبنوك للنفس التوكيل في الحق لهما وكذا والغير للنفس انواعها بكافة والرهن االقتراض عقود علي التوقيع في مجتمعين المنتدب

 وغير الحكومية الجهات كافة وامام البنوك وامام والتوثيق العقاري الشهر مصلحة امام وذلك ذكر ما  بعض او كل في والغير

 2202   برقم    25255422:  تاريخ ، الحكومية

 العضو/  السيد و  االدارة مجلس رئيس/ السيد تفويض  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حجازي السيد خليل جمال -  050

 والبنوك للنفس التوكيل في الحق لهما وكذا والغير للنفس انواعها بكافة والرهن االقتراض عقود علي التوقيع في مجتمعين المنتدب

 وغير الحكومية الجهات كافة وامام البنوك وامام والتوثيق العقاري الشهر مصلحة امام وذلك ذكر ما  بعض او كل في والغير

 2202   برقم    25255422:  تاريخ ، الحكومية

 الصدد هذا في منفردا له و الغير مع عالقتها في الشركة مدير يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد ابراهيم شيبة عزت -  050

 للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع

 جميع مع التعامل و بأسمها للتعامل السلطات أوسع الصدد هذا فى منفرداً  ولة الغير مع عالقتها في الشركة المدير يمثل العامة

 وقف تعيين االخص على و الشركة غرض ضمن الداخلة المعامالت و العقود كافة على التوقيع و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 2020   برقم    25255435:  تاريخ ، تحديد و الشركة مستخدمى و وكالء عزل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 00 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  و المبالغ كافة دفع و قبض و مكافأتهم و اجورهم و مرتباتهم  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد ابراهيم شيبة عزت -  052

  

 و المشارطات و العقود جميع على التوقيع فى الحق له و إبرام و التجارية األذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع

  و االراضى جميع بيع و شراء حق له و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 بجميع الحسابات غلق و فتح و المنقوالت و البضائع و المهمات و المواد و المنقولة و الثابتة االصول كافة و السيارات و العقارات

 2020   برقم    25255435:  تاريخ ، حوالة عقود على الشركة عن نيابة والتوقيع ، الرهن و االقتراض و البنوك

:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فى الغير تفويض حق لة و, الدين  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد ابراهيم شيبة عزت -  052

 2020   برقم    25255435

  الحق منفردًا المنتدب وللعضو االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المحروقى شوقى محمد شريف -  052

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

 حسابات فتح و الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

   برقم    25255435:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والمصارف

2213 

  العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المحروقى شوقى محمد شريف -  015

 وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ولصالحها الشركة باسم والسيارات واالراضي

 والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع تحويل و وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق

 رئيس السيد تفويض وتم ماذكر بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 2213   برقم    25255435:  تاريخ ، أنواعها بكافة الشركات تأسيس في الشركة باسم الدخول في االدارة مجلس

 منها والتخارج اليها واالنضمام واشهارها وتعديلها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المحروقى شوقى محمد شريف -  011

 والشهر لالستثمار العامة الهيئة أمام التعديل أو واالنضمام التأسيس عقود علي الشركة عن والتوقيع لها القانوني الشكل وتعديل

 في الحق منفردا المنتدب وللعضو االدارة مجلس ولرئيس بذلك الخاصة الجهات وجميع التجارية والغرفة التجاري والسجل العقاري

 2213   برقم    25255435:  تاريخ ، جهة أي أو البنوك لدي الشقيقة والشركات الغير وضمان كفالة

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 02 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 


