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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى لٌد ، 333333.333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن جمعه سماح دمحم لصاحبها المعادن تشكٌل و لتصنٌع الربٌع -  1

 تشغٌل و الامه -2 البالستٌن مٌاه و الصحً الصرف مستلزمات لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامه -1 عن 1111 برلم 23233422

 العمرانٌه المجتمعات و بالمدن العماري االستثمار -3 المعادن تشكٌل و الزهر التفتٌش غرف و البالعات غطاء لتصنٌع مصنع

 رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه عدا فٌما المدٌم الوادي خارج و النائٌه المناطك و الجدٌده

 -5 العامه المماوالت -4 تعدٌالته و 2331 لسنه 356 رلم الجمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2332 لسنه 353 رلم الوزراء

 - فاٌد - فاٌد مركز  بالسعٌدٌه الرباعٌه:  بجهة ، التزام مع.  التورٌدات

 فى لٌد ، 333333.333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن جمعه سماح دمحم لصاحبها المعادن تشكٌل و لتصنٌع الربٌع -  2

 و الموانٌن احكام مرعاه مع حده علً نشاط لكل مستمل مالً مركز و مالٌه حسابات بافراد المنشاءه عن 1111 برلم 23233422

 - فاٌد - فاٌد مركز  بالسعٌدٌه الرباعٌه:  بجهة ، السارٌه المرارات و اللوائح

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 تارٌخ وفً 1111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن جمعه سماح دمحم لصاحبها المعادن تشكٌل و لتصنٌع الربٌع -  1

 - فاٌد - فاٌد مركز  بالسعٌدٌه الرباعٌه ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23233422

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 1111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن جمعه سماح دمحم لصاحبها المعادن تشكٌل و لتصنٌع الربٌع -  1

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23233422

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً لكٌانا 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   23233422 تارٌخ وفى ،   264:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  م م ش الصناعى لالستثمار السوٌس خلٌج شركة   - 1

 2321/2/11 فً تنتهً عام لمده التصفٌه مدة مد  السجل شطب/محو

:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  حرة منطمة  WFS - Free Zone المتطورة الرى ألنظمة األلمانٌة المصرٌة الشركة   - 2

 دمحم المادر عبد عٌد ناصر/  السٌد تعٌٌن و التصفٌه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   23233421 تارٌخ وفى ،   6214

 التجاري السجل فً التاشٌر تارٌخ من عام التصفٌه مدة لانونٌا مصفٌا

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم 23233421،   تارٌخ وفً 1611، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات مصر تالل -  1

  جنٌه  433333.333، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 23233421 تارٌخ وفً 4341    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش البالستٌن لصناعة النور مصر -  1

  متر 1453 لدرها بمساحه - العبور لسوق الصناعٌه المنطمه - ب 12 رلم المطعه ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 23233421 تارٌخ وفً 4341    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش البالستٌن لصناعة النور مصر -  2

 - متر 1532 لدرها بمساحه - العبور لسوق الصناعٌه المنطمه - ج 4 رلم المطعه ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لمانون خاضعه انشطه)   تضامن شركة ، الغذائٌة للمنتجات برتاٌة 33 للشركه التجارٌه السمه 33وشركاه النن احمد عادل -  1

 صلصه) والصلصة والمربى الفواكه ومركزات الغذائٌه المواد تغلٌف و  وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  -1( االستثمار

 و(  صوص هوت - مستردا - باربكٌو - ماٌونٌز) المتنوع الصوص و الفلٌفله و الكاتشب و المخلالت و العادٌه المربً و( الطماطم

 و الموانن احكام مراعاه مع ملحً محلول فً العنب وورق المجففه الملوخٌه و الدهن نباتً المطبوخ الجبن و الزٌتون زٌت تعبئه

   برلم لٌدها سبك  ، االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركة علً و السارٌه المرارات و اللوائح

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم23233426 تارٌخ وفً 4131

  وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  -1( االستثمار لمانون خاضعه انشطه)   تضامن شركة ، وشركاه النن أحمد عادل شركة -  2

 الفلٌفله و الكاتشب و المخلالت و العادٌه المربً و( الطماطم صلصه) والصلصة والمربى الفواكه ومركزات الغذائٌه المواد تغلٌف و

 الملوخٌه و الدهن نباتً المطبوخ الجبن و الزٌتون زٌت تعبئه و(  صوص هوت - مستردا - باربكٌو - ماٌونٌز) المتنوع الصوص و

 كافه علً الحصول الشركة علً و السارٌه المرارات و اللوائح و الموانن احكام مراعاه مع ملحً محلول فً العنب وورق المجففه

:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم23233426 تارٌخ وفً 4131   برلم لٌدها سبك  ، االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص

 تضامن شركة

 لانون خارج انشطه)  -2  تضامن شركة ، الغذائٌة للمنتجات برتاٌة 33 للشركه التجارٌه السمه 33وشركاه النن احمد عادل -  3

 4131   برلم لٌدها سبك  ، حده علً نشااط لكل مستمل مالً مركز و مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم و التصدٌر(  االستثمار

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم23233426 تارٌخ وفً

 بافراد الشركة تلتزم و التصدٌر(  االستثمار لانون خارج انشطه)  -2  تضامن شركة ، وشركاه النن أحمد عادل شركة -  4

,  النشاط تعدٌل تم23233426 تارٌخ وفً 4131   برلم لٌدها سبك  ، حده علً نشااط لكل مستمل مالً مركز و مالٌه حسابات

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف

 البطارٌات تصنٌع و النتاج مصنع تشغٌل و الامة -  مساهمة شركة ، المتجددة الطالة و الهندسٌة للصناعات الكورٌة الشركة -  5

 من بطارٌات علبه) تصنٌع و مستلزماتها و اجزائها و مكوناتها و انواعها بجمٌع الجافة و السائلة السٌارات بطارٌات و الصناعٌة

   المعادن سبائن معالجه و البطارٌات اجزاء تصنٌع و((المطاش)  الرصاص بوالت - البالستٌن من وٌد ثانً و اول غطاء - البالستٌن

 ماكٌنات تشغٌل و صناعة و البطارٌات صناعة انتاج خطوط ماكٌنات تشغٌل و صناعة الشمسٌةو الطالة بطارٌات صناعة و انتاج و

 تعدٌل تم23233422 تارٌخ وفً 2525   برلم لٌدها سبك  ، خطوط ماكٌنات تشغٌل و صناعة و البطارٌات صناعة انتاج خطوط

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط

 مع( RECYCLE) البطارٌات تدوٌر اعادة انتاج  مساهمة شركة ، المتجددة الطالة و الهندسٌة للصناعات الكورٌة الشركة -  6

 للشركه ٌجوز و,  االنشطة هذه لمماسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة

 تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع ه الوجو من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان

 الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز و الخارج  فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم23233422 تارٌخ وفً 2525   برلم لٌدها سبك  ، التنفذٌة والئحتة  المانون

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 111   برلم    23233423:  تارٌخ ، تنفٌذي  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شبكشى حسٌن بن على بن حسٌن -  1

    23233423:  تارٌخ ، تنفٌذي  وعضومنتدب ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  الفار ٌوسف مدحت دمحم ٌوسف -  2

 111   برلم

 111   برلم    23233423:  تارٌخ ، تنفٌذي  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المهوس ناصر بن هللا عبد بن ناصر -  3

 111   برلم    23233423:  تارٌخ ، تنفٌذي  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اللطٌف عبد سعد احمد -  4

 111   برلم    23233423:  تارٌخ ، تنفٌذي  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على السٌد على دمحم -  5

 111   برلم    23233423:  تارٌخ ، تنفٌذي  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المهٌري فهد بن دمحم احمد مبارن -  6

 111   برلم    23233423:  تارٌخ ، تنفٌذي  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  للج الرحمن عبد سعد  امنٌة -  2

 111   برلم    23233423:  تارٌخ ، تنفٌذي  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شبكشى حسٌن بن على بن حسٌن -  1
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 ادارة مجلس رئٌس  بصفته عرفه عبدالممصود احمد عالء/  الدكتور السٌد منح -: التالٌه الصالحٌات فً منفردآ م م ش لالصواف
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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  منفردا لسٌادته و الغٌر و المضاء امام الشركة تمثٌل فً الحك منفردآ م م ش لالصواف تكس جولدن شركة عن ممثال منتدب وعضو

 4253   برلم    23233426:  تارٌخ ، المإسسات و الهٌئات و الحكومٌه  غٌر و الحكومٌه الجهات جمٌع أمام الشركه تمثٌل حك

 منح.  م م ش لالصواف تكس جولدن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لالصواف تكس جولدن شركة -  24

 لالصواف تكس جولدن شركة عن ممثال منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  بصفته عرفه عبدالممصود احمد عالء/ الدكتور السٌد

 وعضو ادارة مجلس رئٌس  بصفته عرفه عبدالممصود احمد عالء/  الدكتور السٌد منح -: التالٌه الصالحٌات فً منفردآ م م ش

 حك  منفردا لسٌادته و الغٌر و المضاء امام الشركة تمثٌل فً الحك منفردآ م م ش لالصواف تكس جولدن شركة عن ممثال منتدب

 4253   برلم    23233426:  تارٌخ ، المإسسات و الهٌئات و الحكومٌه  غٌر و الحكومٌه الجهات جمٌع أمام الشركه تمثٌل

 الخاص و العام المطاع شركات و العامه  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عرفه عبدالممصود احمد عالء -  25

 تسهٌالت على الحصول و الشركه اصل   من اصل الي رهن او المروض عمود على التولٌع حك منفردآ اٌضآ له و االفراد و

 و لالستثمار العامه الهٌئه امام الشركه تمثٌل و الشركه ممتلكات بضمان غٌرها او الشركات او الموردٌن و البنون من ائتمانٌه

 و التجارى السجل مكاتب و التجارٌه الغرفه و التوثٌك و العمارى الشهر مكاتب و المالٌه للرلابه العامه الهٌئه و الحره المناطك

 4253   برلم    23233426:  تارٌخ ، الحك له و انظمتها و الشركات عمود على التولٌع و الحكومٌه المصالح من غٌرها

 و االفراد و الخاص و العام المطاع شركات و العامه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرفة الممصود عبد احمد شٌرٌن -  26

 البنون من ائتمانٌه تسهٌالت على الحصول و الشركه اصل   من اصل الي رهن او المروض عمود على التولٌع حك منفردآ اٌضآ له

 الهٌئه و الحره المناطك و لالستثمار العامه الهٌئه امام الشركه تمثٌل و الشركه ممتلكات بضمان غٌرها او الشركات او الموردٌن و

 الحكومٌه المصالح من غٌرها و التجارى السجل مكاتب و التجارٌه الغرفه و التوثٌك و العمارى الشهر مكاتب و المالٌه للرلابه العامه

 4253   برلم    23233426:  تارٌخ ، الحك له و انظمتها و الشركات عمود على التولٌع و

 اٌضآ له و االفراد و الخاص و العام المطاع شركات و العامه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مرسى السٌد احمد دمحم -  22

 و البنون من ائتمانٌه تسهٌالت على الحصول و الشركه اصل   من اصل الي رهن او المروض عمود على التولٌع حك منفردآ

 الهٌئه و الحره المناطك و لالستثمار العامه الهٌئه امام الشركه تمثٌل و الشركه ممتلكات بضمان غٌرها او الشركات او الموردٌن

 الحكومٌه المصالح من غٌرها و التجارى السجل مكاتب و التجارٌه الغرفه و التوثٌك و العمارى الشهر مكاتب و المالٌه بهللرلا العامه

 4253   برلم    23233426:  تارٌخ ، الحك له و انظمتها و الشركات عمود على التولٌع و

 و االفراد و الخاص و العام المطاع شركات و العامه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زعزوع محمود هشام دمحم نورهان -  21

 البنون من ائتمانٌه تسهٌالت على الحصول و الشركه اصل   من اصل الي رهن او المروض عمود على التولٌع حك منفردآ اٌضآ له

 الهٌئه و الحره المناطك و لالستثمار العامه الهٌئه امام الشركه تمثٌل و الشركه ممتلكات بضمان غٌرها او الشركات او الموردٌن و

 الحكومٌه المصالح من غٌرها و التجارى السجل مكاتب و التجارٌه الغرفه و التوثٌك و العمارى الشهر مكاتب و المالٌه للرلابه العامه

 4253   برلم    23233426:  تارٌخ ، الحك له و انظمتها و الشركات عمود على التولٌع و

 له و االفراد و الخاص و العام المطاع شركات و العامه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لالصواف تكس جولدن شركة -  21

 و البنون من ائتمانٌه تسهٌالت على الحصول و الشركه اصل   من اصل الي رهن او المروض عمود على التولٌع حك منفردآ اٌضآ

 الهٌئه و الحره المناطك و لالستثمار العامه الهٌئه امام الشركه تمثٌل و الشركه ممتلكات بضمان غٌرها او الشركات او الموردٌن

 الحكومٌه المصالح من غٌرها و التجارى السجل مكاتب و التجارٌه الغرفه و التوثٌك و العمارى الشهر مكاتب و المالٌه للرلابه العامه

 4253   برلم    23233426:  تارٌخ ، الحك له و انظمتها و الشركات عمود على التولٌع و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 انفراد على علٌها تعدٌالت اى ادخال فى  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عرفه عبدالممصود احمد عالء -  13

 4253   برلم    23233426:  تارٌخ ، الٌه منه صادر رسمى توكٌل بموجب تمدم مما بعض او كل فى الغٌر  تفوٌض او توكٌل و

 او توكٌل و انفراد على علٌها تعدٌالت اى ادخال فى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرفة الممصود عبد احمد شٌرٌن -  11

 4253   برلم    23233426:  تارٌخ ، الٌه منه صادر رسمى توكٌل بموجب تمدم مما بعض او كل فى الغٌر  تفوٌض

  تفوٌض او توكٌل و انفراد على علٌها تعدٌالت اى ادخال فى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مرسى السٌد احمد دمحم -  12

 4253   برلم    23233426:  تارٌخ ، الٌه منه صادر رسمى توكٌل بموجب تمدم مما بعض او كل فى الغٌر

 او توكٌل و انفراد على علٌها تعدٌالت اى ادخال فى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زعزوع محمود هشام دمحم نورهان -  13

 4253   برلم    23233426:  تارٌخ ، الٌه منه صادر رسمى توكٌل بموجب تمدم مما بعض او كل فى الغٌر  تفوٌض

 او توكٌل و انفراد على علٌها تعدٌالت اى ادخال فى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لالصواف تكس جولدن شركة -  14

 4253   برلم    23233426:  تارٌخ ، الٌه منه صادر رسمى توكٌل بموجب تمدم مما بعض او كل فى الغٌر  تفوٌض

    23233422:  تارٌخ ،(  استماله.)  مستمل تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفى صالح نبٌل اٌهاب -  15

 1541   برلم

 المتولى عبدالبارى أحمد/  السٌد اإلدارة مجلس لرئٌس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري سٌد -  16

 ناصر/  والسٌد شبانة المتولى عبدالبارى سٌد/  السٌد من وكالا  شبانة المتولى عبدالبارى دمحم/  السٌد اإلدارة مجلس ونائب شبانة

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن شبانة المتولى عبدالبارى

 سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، واستصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع وأٌداع

 عبدالبارى أحمد/  السٌد اإلدارة مجلس لرئٌس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالبارى مجدى دمحم -  12

/  والسٌد شبانة المتولى عبدالبارى سٌد/  السٌد من وكالا  شبانة المتولى عبدالبارى دمحم/  السٌد اإلدارة مجلس ونائب شبانة المتولى

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن شبانة المتولى عبدالبارى ناصر

 سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، واستصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع وأٌداع

 المتولى عبدالبارى أحمد/  السٌد اإلدارة مجلس لرئٌس  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري أحمد -  11

 ناصر/  والسٌد شبانة المتولى عبدالبارى سٌد/  السٌد من وكالا  شبانة المتولى عبدالبارى دمحم/  السٌد اإلدارة مجلس ونائب شبانة

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن شبانة المتولى عبدالبارى

 سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، واستصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع وأٌداع

 عبدالبارى أحمد/  السٌد اإلدارة مجلس لرئٌس  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري دمحم -  11

/  والسٌد شبانة المتولى عبدالبارى سٌد/  السٌد من وكالا  شبانة المتولى عبدالبارى دمحم/  السٌد اإلدارة مجلس ونائب شبانة المتولى

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن شبانة المتولى عبدالبارى ناصر

 سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، واستصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع وأٌداع

 المتولى عبدالبارى أحمد/  السٌد اإلدارة مجلس لرئٌس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري ناصر -  13

 ناصر/  والسٌد شبانة المتولى عبدالبارى سٌد/  السٌد من وكالا  شبانة المتولى عبدالبارى دمحم/  السٌد اإلدارة مجلس ونائب شبانة

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن شبانة المتولى عبدالبارى

 سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، واستصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع وأٌداع

 المتولى عبدالبارى أحمد/  السٌد اإلدارة مجلس لرئٌس  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري مجدي -  11

 ناصر/  والسٌد شبانة المتولى عبدالبارى سٌد/  السٌد من وكالا  شبانة المتولى عبدالبارى دمحم/  السٌد اإلدارة مجلس ونائب شبانة

 ٌروغ الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن شبانة المتولى عبدالبارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، واستصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع وأٌداع

 والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري سٌد -  12

 وضمن الشركة بؤسم ذلن وكل والمصارف البنون مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة بإسم الغٌر وكفالة ضمان وحك

 بؤسم والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك لهم وكذلن أغراضها

 المبالغ ودفع لبض حك ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم ولصالحها الشركة

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، العمود كافة وإبرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالبارى مجدى دمحم -  13

 الشركة بؤسم ذلن وكل والمصارف البنون مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة بإسم الغٌر وكفالة ضمان وحك والرهن

 واالراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك لهم وكذلن أغراضها وضمن

 حك ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم ولصالحها الشركة بؤسم والسٌارات

   برلم    23233421:  تارٌخ ، دالعمو كافة وإبرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض

2125 

 والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري أحمد -  14

 وضمن الشركة بؤسم ذلن وكل والمصارف البنون مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة بإسم الغٌر وكفالة ضمان وحك

 بؤسم والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك لهم وكذلن أغراضها

 المبالغ ودفع لبض حك ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم ولصالحها الشركة

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، العمود كافة وإبرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري دمحم -  15

 وضمن الشركة بؤسم ذلن وكل والمصارف البنون مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة بإسم الغٌر وكفالة ضمان وحك

 بؤسم والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك لهم وكذلن أغراضها

 المبالغ ودفع لبض حك همول وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم ولصالحها الشركة

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، العمود كافة وإبرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري ناصر -  16

 وضمن الشركة بؤسم ذلن وكل والمصارف البنون مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة بإسم الغٌر وكفالة ضمان وحك

 بؤسم والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك لهم وكذلن أغراضها

 المبالغ ودفع لبض حك ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم ولصالحها الشركة

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، العمود كافة وإبرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري مجدي -  12

 وضمن الشركة بؤسم ذلن وكل والمصارف البنون مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة بإسم الغٌر وكفالة ضمان وحك

 بؤسم والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك لهم وكذلن أغراضها

 المبالغ ودفع لبض حك ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم ولصالحها الشركة

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، العمود كافة وإبرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري سٌد -  11

 بالبٌع والنهائٌة االبتدائٌة العمود كافة على والتولٌع بإسمها والتعامل الشركة أعمال لتصرٌف الصالحٌات جمٌع ولهم باألجل أو بالنمد

 التعدٌل عمود على والتولٌع الشركة أصول كافة فى والتصرف والمنمول للعمار والتبرع وااللتراض والبدل والرهن والشراء

 والبنون العمارى الشهر ومصلحة المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لإلستثمار العامة الهٌئة أمام الشركات وتؤسٌس

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات وكافة المرور وإدارات

 بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالبارى مجدى دمحم -  11

 االبتدائٌة العمود كافة على والتولٌع بإسمها والتعامل الشركة أعمال لتصرٌف الصالحٌات جمٌع ولهم باألجل أو بالنمد الشركة

 عمود على والتولٌع الشركة أصول كافة فى والتصرف والمنمول للعمار والتبرع وااللتراض والبدل والرهن اءوالشر بالبٌع والنهائٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 العمارى الشهر ومصلحة المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لإلستثمار العامة الهٌئة أمام الشركات وتؤسٌس التعدٌل

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات وكافة المرور وإدارات والبنون

 الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري أحمد -  133

 بالبٌع والنهائٌة االبتدائٌة العمود كافة على والتولٌع بإسمها والتعامل الشركة أعمال لتصرٌف الصالحٌات جمٌع ولهم باألجل أو بالنمد

 التعدٌل عمود على والتولٌع الشركة أصول كافة فى والتصرف والمنمول للعمار والتبرع وااللتراض والبدل والرهن والشراء

 والبنون عمارىال الشهر ومصلحة المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لإلستثمار العامة الهٌئة أمام الشركات وتؤسٌس

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات وكافة المرور وإدارات

 بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري دمحم -  131

 االبتدائٌة العمود كافة على والتولٌع بإسمها والتعامل الشركة أعمال لتصرٌف الصالحٌات جمٌع ولهم باألجل أو بالنمد الشركة

 عمود على والتولٌع الشركة أصول كافة فى والتصرف والمنمول للعمار والتبرع وااللتراض والبدل والرهن والشراء بالبٌع والنهائٌة

 العمارى الشهر ومصلحة المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لإلستثمار العامة الهٌئة أمام الشركات وتؤسٌس التعدٌل

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات وكافة المرور وإدارات والبنون

 الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري ناصر -  132

 بالبٌع والنهائٌة االبتدائٌة العمود كافة على والتولٌع بإسمها والتعامل الشركة أعمال لتصرٌف الصالحٌات جمٌع ولهم باألجل أو بالنمد

 التعدٌل عمود على والتولٌع الشركة أصول كافة فى والتصرف والمنمول للعمار والتبرع وااللتراض والبدل والرهن والشراء

 والبنون العمارى الشهر ومصلحة المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لإلستثمار العامة الهٌئة أمام الشركات وتؤسٌس

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات وكافة المرور وإدارات

 بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري مجدي -  133

 االبتدائٌة العمود كافة على والتولٌع بإسمها والتعامل الشركة أعمال لتصرٌف الصالحٌات جمٌع ولهم باألجل أو بالنمد الشركة

 عمود على والتولٌع الشركة أصول كافة فى والتصرف والمنمول للعمار والتبرع وااللتراض والبدل والرهن والشراء بالبٌع والنهائٌة

 العمارى الشهر ومصلحة المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لإلستثمار العامة الهٌئة أمام الشركات وتؤسٌس التعدٌل

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات وكافة المرور وإدارات والبنون

 جمٌع أمام والبنكٌة المالٌة المعامالت كافة على والتولٌع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً الباريعبد سٌد -  134

 أو كل فى الغٌر تفوٌض أو توكٌل فى منفردٌن أو مجتمعٌن الحك ولهم الشٌكات على والتولٌع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض

 أمام والبنكٌة المالٌة المعامالت كافة على والتولٌع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالبارى مجدى دمحم -  135

 كل فى الغٌر تفوٌض أو توكٌل فى منفردٌن أو مجتمعٌن الحك ولهم الشٌكات على والتولٌع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو

 أمام والبنكٌة المالٌة المعامالت كافة على والتولٌع  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري أحمد -  136

 كل فى الغٌر تفوٌض أو توكٌل فى منفردٌن أو مجتمعٌن الحك ولهم الشٌكات على والتولٌع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو

 أمام والبنكٌة المالٌة المعامالت كافة على والتولٌع  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري دمحم -  132

 كل فى الغٌر تفوٌض أو توكٌل فى منفردٌن أو جتمعٌنم الحك ولهم الشٌكات على والتولٌع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو

 أمام والبنكٌة المالٌة المعامالت كافة على والتولٌع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري ناصر -  131

 كل فى الغٌر تفوٌض أو توكٌل فى منفردٌن أو مجتمعٌن الحك ولهم الشٌكات على والتولٌع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو

 أمام والبنكٌة المالٌة المعامالت كافة على والتولٌع  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري مجدي -  131

 كل فى الغٌر تفوٌض أو توكٌل فى منفردٌن أو مجتمعٌن الحك ولهم الشٌكات على والتولٌع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، للوفاه خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري سٌد -  113

   برلم    23233421:  تارٌخ ، للوفاه خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالبارى مجدى دمحم -  111

2125 

 2125   برلم    23233421:  تارٌخ ، للوفاه خروج  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري أحمد -  112

   برلم    23233421:  تارٌخ ، للوفاه خروج  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري دمحم -  113

2125 

   برلم    23233421:  تارٌخ ، للوفاه خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري ناصر -  114

2125 

   برلم    23233421:  تارٌخ ، للوفاه خروج  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شبانه المتولً عبدالباري مجدي -  115

2125 

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  علً محمود علً رزق -  116

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  علً محمود علً رزق -  112

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً محمود علً رزق -  111

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً محمود علً رزق -  111

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  123

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  121

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  122

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  لسالوسا السالم عبد احمد محمود -  123

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  124

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  125

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  126

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  122

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة جلسم عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  121

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  121

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  133

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  131

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  132

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  133

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  134

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  135



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  136

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  132

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  131

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  131

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  143

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  141

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس رئٌس  بسٌطة توصٌة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  142

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس رئٌس  بسٌطة توصٌة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  143

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعٌل شعبان رضا -  144

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعٌل شعبان رضا -  145

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  رةزه ابو اسماعٌل شعبان رضا -  146

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  زهرة ابو اسماعٌل شعبان رضا -  142

  -: التالى النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  علً محمود علً رزق -  141

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

  -: التالى النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  علً محمود علً رزق -  141

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

  -: التالى النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً محمود علً رزق -  153

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

  -: التالى النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً محمود علً رزق -  151

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  152

  -: التالى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  153

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على تولٌعال حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  154

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  155

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس ضوع  بسٌطة توصٌة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  156

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  152

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  151

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  151

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  163

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  161

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  162

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  163

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  164

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  165

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها ةالشرك معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  166

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  162

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات ٌدتحد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  161

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  161

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  123

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  121

  -: التالى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على ٌعالتول حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  122

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  123

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس رئٌس  بسٌطة توصٌة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  124

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس رئٌس  بسٌطة توصٌة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  125

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعٌل شعبان رضا -  126

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعٌل شعبان رضا -  122

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  زهرة ابو اسماعٌل شعبان رضا -  121

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 النحو على اإلدارة مجلس عن التولٌع سلطات تحدٌد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  زهرة ابو اسماعٌل شعبان رضا -  121

  -: التالى

 على بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن ، المضاء امام الشركة االدارة مجلس رئٌس ٌمثل

 أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 الشركة عن التولٌع حك وله االدارة مجلس رئٌس الشركة معامالت على منفردا التولٌع حك ٌملن. ٌنمجتمع الشركة عن التولٌع حك

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، والرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام

 االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  علً محمود علً رزق -  113

 اجراء فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم اتهممرتب

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  علً محمود علً رزق -  111

 اجراء فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً محمود علً رزق -  112

 اجراء فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً محمود علً رزق -  113

 اجراء فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، لشركةا بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  114

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  115

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  116

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة عةالتاب التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  112

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  111

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  احمد طالبابو مصطفً مإمن -  111

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  113

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  111

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  112

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة لعمرانٌةا المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  113

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة اتوالوزر  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  114

 اجراء فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  115

 اجراء فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  116

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  112

 فى منفردا الحك وله منفردا رٌةالجمهو محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  111

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  111

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء بعةالتا االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  233

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  بسٌطة ٌةتوص  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  231

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  232

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود فةكا اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  233

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  234

 اجراء فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة دٌدةالج العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  235

 اجراء فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة تابعةال التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس رئٌس  بسٌطة توصٌة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  236

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس رئٌس  بسٌطة توصٌة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  232

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعٌل شعبان رضا -  231

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعٌل شعبان رضا -  231

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  زهرة ابو اسماعٌل شعبان رضا -  213

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 وكافة للدولة التابعة التنفذٌة واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  زهرة ابو اسماعٌل شعبان رضا -  211

 فى منفردا الحك وله منفردا الجمهورٌة محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجدٌدة العمرانٌة معاتالمجت وهٌئة لالحٌاء التابعة االجهزة

 وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل وولف تعٌٌن االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة اجراء

 جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود

 والبضائع والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  علً محمود علً رزق -  212

 -اعتمادات - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات

 وااللتراض والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم المنموالتو والسٌارات واالراضى العمارٌة

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن

 والبضائع والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  علً محمود علً رزق -  213

 -اعتمادات - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات

 وااللتراض والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن

 والبضائع والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً محمود علً رزق -  214

 -اعتمادات - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت

 وممتلكاتها الشركة الصول الرهنو وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات

 وااللتراض والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن

 والبضائع والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً محمود علً رزق -  215

 -اعتمادات - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات

 وااللتراض والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن

 والبضائع والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  216

 -اعتمادات - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات

 وااللتراض والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن

 والبضائع والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  212

 -اعتمادات - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات

 وااللتراض والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  211

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  211

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله لمنموالتوا والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  223

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  221

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  222

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  عاالٌدا -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفً مإمن -  223

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  224

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات غاءوال فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  225

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والبضائع والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  226

 -اعتمادات - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات

 وااللتراض والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 والبضائع والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  222

 -اعتمادات - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت

 وممتلكاتها الشركة الصول الرهنو وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات

 وااللتراض والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  221

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  221

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اتاعتماد

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  233

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك ارىالعم الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى دمحم لطفى كرم -  231

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  232

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى ارٌةالعم وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  بسٌطة توصٌة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  233

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  234

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره سبكما وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عطوٌه دمحم السالم عبد عماد دمحم -  235

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد لرهنوا وااللتراض

 والبضائع والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  236

 -اعتمادات - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات

 وااللتراض والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن

 والبضائع والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد شلبى دمحم -  232

 -اعتمادات - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك امنفرد وله والمنموالت

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات

 وااللتراض والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن

 والبضائع والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس رئٌس  بسٌطة توصٌة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  231

 -اعتمادات - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات

 وااللتراض والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن

 والبضائع والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس رئٌس  بسٌطة توصٌة  احمد عبدالعزٌز علً عاطف -  231

 -اعتمادات - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات

 وااللتراض والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعٌل شعبان رضا -  243

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع

 الشركة الصول والرهن وااللتراض والشراء والبٌع البنكٌة المعامالت وكافة(  االٌداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات

 والتوثٌك العمارى الشهر امام العمود على والتولٌع ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها

 5121   برلم    23233421:  تارٌخ ، ذكره ماسبك وكل عٌنى حك وتمرٌر الرهن عمود وتجدٌد والرهن وااللتراض

 والمهمات المواد جمٌع وشراء اوباالجل بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعٌل شعبان رضا -  241

 - جارٌة حسابات)  انواعها بجمٌع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنون مع التعامل حك منفردا وله والمنموالت والبضائع
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 6343   برلم    23233421:  تارٌخ ، 513    على دمحم حسن السٌد دمحم ، هللا جاب الممصود عبد على اسامه -  21

 6343   برلم    23233421:  تارٌخ ، 513    وشرٌكٌه هللا جاب الممصود عبد على اسامه -  22

 6343   برلم    23233421:  تارٌخ ، 513    على دمحم حسن السٌد دمحم ، هللا جاب الممصود عبد على اسامه -  23

 6142   برلم    23233421:  تارٌخ ، 514    وشرٌكها العاٌدى حسن دمحم فاطمه -  24

    23233421:  تارٌخ ، 512(    2323/4/21 فً العاشر استثمار مكتب الً السجل نمل تم) المغذٌة للصناعات فٌدكو -  25

 3335   برلم

 3334   برلم    23233433:  تارٌخ ، 512  2325/1/22 حتً ساري  والمماوالت الزراعٌة للتنمٌة بورسعٌد -  26

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تارٌخ ، المصري االهلً البنن لصالح تجاري رهن تجدٌد  دمحم حسٌن دمحم روبى لصاحبها اللحوم لتصنٌع الناصر مصنع -  1

 3654   برلم    23233411

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


