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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ابريل شهر  اسيوط استثمار جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

  الفهرس* 

 وشركات. أفراد قيود -1

 : داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 
أفراد قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد همام جمال لصاحبها الغذائيه المواد لتعبئة الهنا -  1

 احكام مراعاة مع.  انواعها بجميع الغذائيه المواد وتعبئة السناكس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن 5119 برقم 21211422

 مركزال:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول المنشاه على الساريه والقرارات واللوائح القوانين

الصغيرة الصناعات مجمع( أ) نموذج( 14) رقم عنبر(  231 ، 241) ارقام صناعيه وحدات النشاط ممارسة وموقع الرئيسى  - 

2  - ATS ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين خلف محمد حسن لصاحبها والتصدير واالستيراد االراضى الستصالح ،  

 مستقله حسابات بافراد االلتزام مع.  الحكوميه الهيئات لدى والمنشآت عن 5114 برقم 21211422 فى قيد ، 3111110111

 منشاهال وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  االستثمار بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالى ومركز

هالمحافظ تقسيم - الداخله طريق الرئيسى المركز:  بجهة ، .     نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول  - 

3  - ATS ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين خلف محمد حسن لصاحبها والتصدير واالستيراد االراضى الستصالح ،  

 بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -:  2112لسنة 22 قانون انشطة - عن 5114 برقم 21211422 فى قيد ، 3111110111

 مخصصة ألراضيا تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط المستصلحة األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية

 قرار بها الصادر المناطق عدا فيما.الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم نوأ، واالستزراع االستصالح ألغراض

 الحيوانات أنواع جميع تربية -.  2112 لسنة 393 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2112 لسنة 391 رقم الوزراء رئيس

المحافظه تقسيم - الداخله طريق الرئيسى المركز:  بجهة ، التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء  - 

4  - ATS ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين خلف محمد حسن لصاحبها والتصدير واالستيراد االراضى الستصالح ،  

 إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية -. اللحوم أو عن 5114 برقم 21211422 فى قيد ، 3111110111

 والتصدير االستيراد -:  2121لسنة 22 االستثمار قانون خارج انشطة -. اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت

 اعمال وتنظيم المستوردين سجل شأن في1522 لسنة 121 رقم القانون و 1521 لسنة 121 رقم القانون باحكام المنشاه لتزم مع

 لدى والتغليف للتعبئة مصنع وتشغيل اقامة -.  المصدرين سجل بشأن 1529 لسنة 112 رقم القانون احكام وكذلك التجارية الوكالة

المحافظه تقسيم - الداخله طريق الرئيسى المركز:  بجهة ، المصانع وتسجيل وتأهيل تدريب -.  الغير  - 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات قيود      

ــــــــــــــــــــــ      

 

 بالمدن العقاري االستثمار:  االستثمار قانون داخل من انشطة -  ،  شركة   وشريكه عبدالرحمن حمدى زناتى شركة -  1

 ورد ما اةمراع مع سيناء جزيرة شبه منطقة فيماعدا القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات

 قانون خارج من انشطة  -.  2112لسنة 393 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2112لسنة 391 رقم الوزراء رئيس بقرار

 االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد.  العامه المقاوالت:  االستثمار

 برقم 21211422 فى ،قيدت 111111110111   مالها ،رأس   يتجاوز ال زمنى لحدول وفقا التنفيذيه والئحته 2112لسنة22رقم

 يةالنائ والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار:  االستثمار قانون داخل من انشطة - عن ، 5111

 وما 2112لسنة 391 رقم ءالوزرا رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبه منطقة فيماعدا القديم الوادي خارج والمناطق

 الشركة تتعهد.  العامه المقاوالت:  االستثمار قانون خارج من انشطة  -.  2112لسنة 393 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد

 ال زمنى لحدول وفقا التنفيذيه والئحته 2112لسنة22رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة

االدارى الدور( و1) عمارة - الشباب اسكان - الجديده اسيوط الرئيسى المركز:  بجهة ، يتجاوز  - 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 الحوافزو بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم.  العامين  ،  شركة   وشريكه عبدالرحمن حمدى زناتى شركة -  2

 النشطةل مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع.  التنفيذيه والئحته 2112لسنة 22 رقم االستثمار بقانون الوارده

 ىف حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى التنفيذيه والئحته 2112لسنة22رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  التنفيذيه والئحته 2112لسنة22رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع

 111111110111   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات

 ونانبق الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم.  العامين عن ، 5111 برقم 21211422 فى ،قيدت

 عليها صوصالمن لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع.  التنفيذيه والئحته 2112لسنة 22 رقم االستثمار

 المزاياب التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى التنفيذيه والئحته 2112لسنة22رقم االستثمار بقانون

 الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  التنفيذيه والئحته 2112لسنة22رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز

 - الشباب اناسك - الجديده اسيوط الرئيسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

االدارى الدور( و1) عمارة  - 

 الرخام وتجهيز وتلميع وجلى وصقل وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامة -  ،  شركة   وشريكيه محمود مسلم محمد شركة -  3

 مباشرةل الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع والجرانيت

 وصقل وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامة - عن ، 5112 برقم 21211422 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس    نشاطها

 كافة لىع الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع والجرانيت الرخام وتجهيز وتلميع وجلى

دشلوط الصناعية بالمنطقة 121 رقم قطعهال النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص  - 

 رأس،.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول  ،  شركة   وشريكه الشافعى محمد عبدالسالم محمد شركة -  4

 ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول عن ، 5112 برقم 21211422 فى ،قيدت 3111110111   مالها

االربعين - االيمان مستشفى ش الفردوس برج االرضى بالدور شقه الرئيسى المركز:  بجهة  - 

 -1:  2112لسنة 22رقم االستثمار قانون داخل من انشطة -   ،  شركة   وشريكه الشافعى محمد عبدالسالم محمد شركة -  5

 جزيرة شبه ةمنطق فيماعدا القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار

 -2.  2112لسنة 393 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2112لسنة 391 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء

 العامه المقاوالت -3:  2112لسنة 22 رقم االستثمار قانون خارج من انشطة -( الدوليه عدا فيما) المدارس وتشغيل وادارة انشاء

 - عن ، 5112 برقم 21211422 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس   حسابات بافراد االلتزام مع - المتكامله واالعمال

 يةئالنا والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -1:  2112لسنة 22رقم االستثمار قانون داخل من انشطة

 وما 2112لسنة 391 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبه منطقة فيماعدا القديم الوادي خارج والمناطق

 قانون خارج من انشطة -( الدوليه عدا فيما) المدارس وتشغيل وادارة انشاء -2.  2112لسنة 393 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد

 الرئيسى المركز:  بجهة ، حسابات بافراد االلتزام مع - المتكامله واالعمال العامه المقاوالت -3:  2112لسنة 22 رقم االستثمار

االربعين - االيمان مستشفى ش الفردوس برج االرضى بالدور شقه  - 

 حالة وفى 22 بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقله  ،  شركة   وشريكه الشافعى محمد عبدالسالم محمد شركة -  6

 تتمتع وال 2112لسنة22رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم

 مجاالتبال الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد.  القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

 احكام مراعاة مع.  العامين يتجاوز ال زمنى لجدول وفقا التنفيذيه والئحته 2112لسنة22رقم االستثمار بقانون عليها وصالمنص

 عن ، 5112 برقم 21211422 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس   الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 ابالمزاي التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 22 بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقله

 اتبذ الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تتمتع وال 2112لسنة22رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز

 التنفيذيه والئحته 2112لسنة22رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد.  القانون

 كزالمر:  بجهة ، الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  العامين يتجاوز ال زمنى لجدول وفقا

االربعين - االيمان مستشفى ش الفردوس برج االرضى بالدور شقه الرئيسى  - 

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  العامه المقاوالت -3:   ،  شركة   وشريكه قالده يوسف قالده يوسف شركة -  7

 فى ،قيدت 41111110111   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه

 الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  امهالع المقاوالت -3:  عن ، 5113 برقم 21211422

الشناينه - للشركة الرئيسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول  - 
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 االستثمار -1:  2112لسنة 22رقم االستثمار قانون داخل من انشطة -  ،  شركة   وشريكه قالده يوسف قالده يوسف شركة -  8

 مع سيناء رةحزي شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى

 انشاء -2.  2112لسنة 393 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2112لسنة 391 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة

 انشطة -( . النائية والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن النشاط هذا يمارس ان على)  التجاريه المراكز وتشغيل وادارة

 - عن ، 5113 برقم 21211422 فى ،قيدت 41111110111   مالها ،رأس   2112لسنة 22 رقم االستثمار قانون خارج من

 يهالنائ والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -1:  2112لسنة 22رقم االستثمار قانون داخل من انشطة

 وما 2112لسنة 391 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء حزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق

 النشاط هذا يمارس ان على)  التجاريه المراكز وتشغيل دارةوا انشاء -2.  2112لسنة 393 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد

 المركز:  بجهة ، 2112لسنة 22 رقم االستثمار قانون خارج من انشطة -( . النائية والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن

الشناينه - للشركة الرئيسى  - 

المطاعم الداره ليالين -  9  layalin for restaurants managment المطاعم واداره وتشغيل اقامه/1   ،  شركة   م.م.ذ.ش 

 121رقم القانون باحكام الشركة تلتزم التجاريه التوكيالت/3 العموميه التوريدات/2 والمشروبات المأكوالت وتقديم الثابته

 لقانونا باحكام الشركة  وتلتزم التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين سجل شأن فى 1522لسنة121رقم والقانون 1522لسنة

 ينشي وال التجاريه الوكاله اعمال اوتنظيم المستوردين سجل شان في 1522 لسنه 121 رقم والقانون  1522 لسنه 121 رقم

 111110111   مالها س،رأ   من غرضها لمزاوله االزمه التراخيص علي الحصول بعد اال غرضها مزوله حق اي الشركه تاسيس

 التوريدات/2 والمشروبات المأكوالت وتقديم الثابته المطاعم واداره وتشغيل اقامه/1 عن ، 5113 برقم 21211422 فى ،قيدت

 سجل شأن فى 1522لسنة121رقم والقانون 1522لسنة 121رقم القانون باحكام الشركة تلتزم التجاريه التوكيالت/3 العموميه

 1522 لسنه 121 رقم والقانون  1522 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركة  وتلتزم التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين

 علي صولالح بعد اال غرضها مزوله حق اي الشركه تاسيس ينشي وال التجاريه الوكاله اعمال اوتنظيم المستوردين سجل شان في

االبراهيميه الترعه ش الصفوه ابراج 3 برج 49 شقه للشركه العام المركز:  بجهة ، من غرضها لمزاوله االزمه التراخيص  

المطاعم الداره ليالين -  10  layalin for restaurants managment يخل ال وبما المختصه الجهات  ،  شركة   م.م.ذ.ش 

 بشرط والندوات الموتمرات وتنظيم اقامه/3 االلكتروني التسويق/9 العقاري التسويق/4 الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام

 على ولالحص المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع حده علي واحد لكل االزمه التراخيص استصدار

 الجهات عن ، 5113 برقم 21211422 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 الموتمرات وتنظيم اقامه/3 االلكتروني التسويق/9 العقاري التسويق/4 الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام يخل ال وبما المختصه

 لىوع السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع حده علي واحد لكل االزمه التراخيص استصدار بشرط والندوات

 ش الصفوه ابراج 3 برج 49 شقه للشركه العام المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة

االبراهيميه الترعه  

 بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح/1... االستثمار قانون داخل من انشطه*   ،  شركة   وشريكه فلتس عطيه عاطف -  11

 مخصصة راضياأل تكون أن الحالتين هاتين فى ويشترط المستصلحة األراضي واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه

 لمناطقا عدا فيما.الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألغراض

 من انشطه*                  2112 لسنة 393 رقم ريةالجمهو رئيس وقرار 2112 لسنة 391 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر

 ، 5112 برقم 21211425 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس   تتعهد  بالستيك حبيبات توريد/2....االستثمار قانون خارج

 استزراعو لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح/1... االستثمار قانون داخل من انشطه* عن

 تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين فى ويشترط المستصلحة األراضي

 لسنة 391 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما.الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق

 حبيبات توريد/2....االستثمار قانون خارج من انشطه*                  2112 لسنة 393 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2112

كردوس الرئيسي المركز:  بجهة ، تتعهد  بالستيك  - 

 ثماراالست بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة  ،  شركة   وشريكه فلتس عطيه عاطف -  12

 الضماناتب االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم.  العامين يتجاوز ال زمنى لحدول وفقا التنفيذيه والئحته 2112لسنة22رقم

 تقلمس مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع.  التنفيذيه والئحته 2112لسنة 22 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز

 طيسق الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى التنفيذيه والئحته 2112لسنة22رقم االستثمار نونبقا عليها المنصوص لالنشطة

 بممارسة الشركة عن ، 5112 برقم 21211425 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس   والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها

 يتجاوز ال زمنى لحدول وفقا التنفيذيه والئحته 2112لسنة22رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 والئحته 2112لسنة 22 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم.  العامين

 2112لسنة22قمر االستثمار بقانون عليها المنصوص لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع.  التنفيذيه

 الرئيسي كزالمر:  بجهة ، والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى التنفيذيه والئحته

 - كردوس

 احكام مراعاة عم.  التنفيذيه والئحته 2112لسنة22رقم االستثمار بقانون الوارده  ،  شركة   وشريكه فلتس عطيه عاطف -  13

   هامال ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 مع.  التنفيذيه والئحته 2112لسنة22رقم االستثمار بقانون الوارده عن ، 5112 برقم 21211425 فى ،قيدت 3111110111

:  بجهة ،.  هانشاط لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

كردوس الرئيسي المركز  - 

 الخص وعلي المجاالت كافه في االستشارات تقديم  ،  شركة   م.م.ذ.ش والضريبيه الماليه لالستشارات المتحدون المحاسبون -  14

 وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما للمشروعات الماليه والقوائم الجدوي دراسات واعداد والضريبيه الماليه االستشارات

 عن الماليه شاراتاالست وكذا واالستحواذ المال راس زياده بمناسبه بالتقييم المتعلقه والدراسات واالستشارات القانونيه االستشارات

 والئحته المال سوق قانون من 22 الماده في عليها المنصوص الماليه االوراق مجال في العامله الشركات النشطه الماليه االوراق

 تقديم عن ، 5115 برقم 21211425 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس   واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع التنفيذيه

 لمشروعاتل الماليه والقوائم الجدوي دراسات واعداد والضريبيه يهالمال االستشارات الخص وعلي المجاالت كافه في االستشارات

 راس زياده مناسبهب بالتقييم المتعلقه والدراسات واالستشارات القانونيه االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما

 عليها صالمنصو الماليه االوراق مجال في العامله الشركات النشطه الماليه االوراق عن الماليه االستشارات وكذا واالستحواذ المال

 التقوي رجب للشركه العام المركز:  بجهة ، واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع التنفيذيه والئحته المال سوق قانون من 22 الماده في

العظام لجراحه المشتاوي مركز اعلي راغب يسري ش  - 

 على ولالحص المنشاة وعلى السارية والقرارات  ،  شركة   م.م.ذ.ش والضريبيه الماليه لالستشارات المتحدون المحاسبون -  15

نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة . 

  

 كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات عن ، 5115 برقم 21211425 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  

 جراحهل المشتاوي مركز اعلي راغب يسري ش التقوي برج للشركه العام المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 - العظام

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 

 21211423 ، تاريخ وفي  2259 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حليم بخيت فتحي عبدالحليم لصاحبها الورقيه للصناعات روك -  1

جنيه  3911110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم    

 ، تاريخ وفي  1131 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبيد مسعود داود ايمان لصاحبتها والشبابيك واالبواب للموبيليات مينا -  2

جنيه  11111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  21211423   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1  - ATS 5114    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين خلف محمد حسن لصاحبها والتصدير واالستيراد االراضى الستصالح 

المحافظه تقسيم - الداخله طريق الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي  -  

 21211422 تاريخ وفي 5119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد همام جمال لصاحبها الغذائيه المواد لتعبئة الهنا -  2

 رقم عنبر(  231 ، 241) ارقام صناعيه وحدات النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

الصغيرة تالصناعا مجمع( أ) نموذج( 14)  -   

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 2259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حليم بخيت فتحي عبدالحليم لصاحبها الورقيه للصناعات روك -  1

 وجميع والكراس والكشكول الورق وتوزيع لصناعه مصنع وتشغيل اقامه/1:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423

 كافة ىعل الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع العموميه التوريدات//2 الورقيه المطبوعات

نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص  

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1  - ATS 5114   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين خلف محمد حسن لصاحبها والتصدير واالستيراد االراضى الستصالح 

استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي  

 تم21211422 تاريخ وفي 5119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد همام جمال لصاحبها الغذائيه المواد لتعبئة الهنا -  2

استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل  

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   21211422 تاريخ وفى ،   9324:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه صالح محمد ياسين محمد شركة   - 1

 ابراهيم عزت احمد/ السيد نوتعيي التصفية تحت الشركة وضع تم 2121/4/22 فى الهيئة خطاب على بناء  السجل شطب/محو

التجاري بالسجل التاشير تاريخ من تبدا اشهر سته التصفيه مده تكون ان علي للشركة مصفيا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   2111:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكته و عزيز جرجس جوزيف   - 2

 فى 232 برقم للمكتب الوارد الهيئة وخطاب 2115لسنة 14 رقم القضية فى المحكمة حكم بموجب الشركة انقضاء تم  السجل

2121/4/22  

 شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   2111:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته عزيز جرجس جوزيف   - 3

 فى 232 برقم للمكتب الوارد الهيئة وخطاب 2115لسنة 14 رقم القضية فى المحكمة حكم بموجب الشركة انقضاء تم  السجل

2121/4/22  

 شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   2111:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتة عزيز جرجس جوزيف   - 4

 فى 232 برقم للمكتب الوارد الهيئة وخطاب 2115لسنة 14 رقم القضية فى المحكمة حكم بموجب الشركة انقضاء تم  السجل

2121/4/22  

 تم   21211422 تاريخ وفى ،   2111:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  لاللكترونيات المصرية الوطنية الشركة   - 5

 برقم للمكتب الوارد الهيئة وخطاب 2115لسنة 14 رقم القضية فى المحكمة حكم بموجب الشركة انقضاء تم  السجل شطب/محو

2121/4/22 فى 232  

ــــــــــــــــــــــ      

المال رأس      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي 5121، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه مرقص صادق مكرم هاني -  1

جنيه  11111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال   

 تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي 5121، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكية مرقص صادق مكرم هانى شركة -  2

جنيه  11111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس   

 رأس تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي 5121، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه مرقص صادق مكرم هاني -  3

جنيه  11111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال   

 تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي 5121، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكية مرقص صادق مكرم هانى شركة -  4

جنيه  11111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس   

لالدويه فارما كونسرفا شركة -  5 Conserva pharma ceutical  2144، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات م.م.ذ.ش 

جنيه  1111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي   

 تم 21211423،   تاريخ وفي 2239، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية  وشركاه الشافعى مصطفى بدران عبداالمام شركة -  6

جنيه  3111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل   

 تم 21211423،   تاريخ وفي 2239، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الشافعى مصطفى بدران عبداالمام شركة -  7

جنيه  3111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل   

   تاريخ وفي 21921، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية  وشريكيه ايوب فتحى عادل اندرو شركة/  بجعله الشركة اسم يعدل -  8

جنيه  3111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 21211423،   

 تعديل تم 21211423،   تاريخ وفي 21921، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه سعد جابر الدين بهى طارق شركة -  9

جنيه  3111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   تاريخ وفي 21921، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الحافظ عبد عبود رويشد - المعادن لتشكيل رويشد -  10

جنيه  3111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 21211423،   

 رأس تعديل تم 21211423،   تاريخ وفي 21921، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكية بسخرون داود سمير ايهاب -  11

جنيه  3111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال   

 رأس تعديل تم 21211423،   تاريخ وفي 21921، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية. وشريكته شحاتة عطية اهلل عبد يحي -  12

جنيه  3111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال   

   تاريخ وفي 21333، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه طه محمد سيد عنتر االخشاب لتصنيع االبراهيمية -  13

جنيه  9111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 21211422،   

 21333، قمبر قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه مصطفى محمد محمد الرحيم عبد/  االخشاب لتصنيع االبراهيمية شركة -  14

جنيه  9111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي   

 21333، مبرق قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشريكية مصطفى محمد محمد الرحيم عبد)  االخشاب لتصنيع االبراهيمية -  15

جنيه  9111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي   

 رأس تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي 21333، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه طلبه شحاته جالل حسام -  16

جنيه  9111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال   

   تاريخ وفي 21333، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية  وشركاه طلبه شحاته جالل حسام شركة بجعله الشركة اسم يعدل -  17

جنيه  9111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 21211422،   

 تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي 1224، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكيه عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  18

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

 تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي 1224، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكيه عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  19

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

 تم 21211422،   تاريخ وفي 1224، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكية عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر شركة -  20

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

 تم 21211422،   تاريخ وفي 1224، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكية عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر شركة -  21

جنيه  21111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس عديلت   

 تم 21211422،   تاريخ وفي 1224، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكية عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر شركة -  22

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

 تم 21211422،   تاريخ وفي 1224، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكية عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر شركة -  23

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

،  المال رأس تعديل تم 21211425،   تاريخ وفي 2123، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة الصغير حسن احمد -  24

جنيه  9111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 تم 21211425،   تاريخ وفي 2123، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه عبدالكريم مبارك الصغير محمد احمد -  25

جنيه  9111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل   

،  المال رأس تعديل تم 21211431،   تاريخ وفي 5111، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات م.م.ذ.ش فوم ستار -  26

جنيه  9111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 21921    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،  وشريكيه ايوب فتحى عادل اندرو شركة/  بجعله الشركة اسم يعدل -  1

 الصناعيه بالمنطقة 15 رقم بالقطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211423

  - العوامر عرب

 تعديل تم 21211423 تاريخ وفي 21921    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه سعد جابر الدين بهى طارق شركة -  2

  - العوامر عرب الصناعيه بالمنطقة 15 رقم بالقطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 21921    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الحافظ عبد عبود رويشد - المعادن لتشكيل رويشد -  3

 الصناعيه بالمنطقة 15 رقم بالقطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211423

  - العوامر عرب

 تعديل تم 21211423 تاريخ وفي 21921    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكية بسخرون داود سمير ايهاب -  4

  - العوامر عرب الصناعيه بالمنطقة 15 رقم بالقطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 21211423 تاريخ وفي 21921    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،. وشريكته شحاتة عطية اهلل عبد يحي -  5

  - العوامر عرب الصناعيه بالمنطقة 15 رقم بالقطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 21211423 تاريخ وفي 3124    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكية السالم عبد عريف احمد -  6

 صحراوىال القاهرة اسيوط طريق - القوصيه كمين بجوار الصناعى النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف

- الغربى  

 تاريخ وفي 21333    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه طه محمد سيد عنتر االخشاب لتصنيع االبراهيمية -  7

 المنطقة - 129 رقم قطعه:  النشاط ممارسة وموقع للشركة الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211422

  - العوامر عرب الصناعية

    قمبر قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه مصطفى محمد محمد الرحيم عبد/  االخشاب لتصنيع االبراهيمية شركة -  8

 قطعه : النشاط ممارسة وموقع للشركة الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 21333

  - العوامر عرب الصناعية المنطقة - 129 رقم

 21333    مبرق قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشريكية مصطفى محمد محمد الرحيم عبد)  االخشاب لتصنيع االبراهيمية -  9

 129 قمر قطعه:  النشاط ممارسة وموقع للشركة الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي

  - العوامر عرب الصناعية المنطقة -

 العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 32133    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه طلبه شحاته جالل حسام -  10

  - العوامر عرب الصناعية المنطقة - 129 رقم قطعه:  النشاط ممارسة وموقع للشركة الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف، 

 تاريخ وفي 21333    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،  وشركاه طلبه شحاته جالل حسام شركة بجعله الشركة اسم يعدل -  11

 المنطقة - 129 رقم قطعه:  النشاط ممارسة وموقع للشركة الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211422

  - العوامر عرب الصناعية

 تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 1224    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيه عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  12

اسوان -الحجر كسر شارع( 9) رقم العقار الخامس بالدور(  2) رقم شقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان . 

 تم 21211422 تاريخ وفي 1224    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكية عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر شركة -  13

اسوان -الحجر كسر شارع( 9) رقم العقار الخامس بالدور(  2) رقم شقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 تم 21211422 تاريخ وفي 1224    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكية عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر شركة -  14

واناس -الحجر كسر شارع( 9) رقم العقار الخامس بالدور(  2) رقم شقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل . 

 35321    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكة محمد الحفيظ عبد محمد)  السيارات اجزاء لتصنيع الشهاب شركة -  15

 422 رقم بالقطعه  النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211425 تاريخ وفي

اسيوط غالب بني الصفا الصناعيه بالمنطقه   

 تاريخ وفي 35321    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكية عزمى نظور ايمن السيارات اجزاء لتصنيع الشهاب -  16

 بالمنطقه 422 رقم بالقطعه  النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211425

اسيوط غالب بني الصفا الصناعيه   

 وفي 35321    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكة عزمى نظور ايمن السيارات اجزاء لتصنيع الشهاب شركة -  17

 بالمنطقه 422 رقم بالقطعه  النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211425 تاريخ

اسيوط غالب بني الصفا الصناعيه   

 تاريخ وفي 35321    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عزمي نظور ايمن بجعلها الشركه اسم يعدل -  18

 بالمنطقه 422 رقم بالقطعه  النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211425

اسيوط غالب بني الصفا الصناعيه   

 35321    مبرق قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشريكة محمد الحفيظ عبد محمد)  السيارات اجزاء لتصنيع الشهاب شركة -  19

 422 رقم بالقطعه  النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211425 تاريخ وفي

اسيوط غالب بني الصفا الصناعيه بالمنطقه   

 تاريخ وفي 35321    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكية عزمى نظور ايمن السيارات اجزاء لتصنيع الشهاب -  20

 بالمنطقه 422 رقم بالقطعه  النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211425

اسيوط غالب بني الصفا الصناعيه   

 وفي 35321    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة عزمى نظور ايمن السيارات اجزاء لتصنيع الشهاب شركة -  21

 بالمنطقه 422 رقم بالقطعه  النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211425 تاريخ

اسيوط غالب بني الصفا الصناعيه   

 تاريخ وفي 35321    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عزمي نظور ايمن بجعلها الشركه اسم يعدل -  22

 بالمنطقه 422 رقم بالقطعه  النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211425

اسيوط غالب بني الصفا الصناعيه   

 وفي 39131    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشركاة لوقا وديع مدحت)  ناحلالم مستلزمات لتصنيع المهندس شركة -  23

 بالمنطقة( 231) رقم بالقطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211425 تاريخ

  - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية

 39131    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشريكية عزمى نظور عماد)  المناحل مستلزمات لتصنيع الزعيم شركة -  24

( 231) رقم بالقطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211425 تاريخ وفي

  - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة

 39131    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشريكتة عزمى نظور عماد)  المناحل مستلزمات لتصنيع الزعيم شركة -  25

( 231) رقم بالقطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211425 تاريخ وفي

  - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة

 تعديل تم 21211425 تاريخ وفي 39131    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته عزمى نظور عماد شركة -  26

 - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة( 231) رقم بالقطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  - غالب بنى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 روالت نيعلتص والكيماويه البالستيكيه للصناعات مصنع وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، وشريكه مرقص صادق مكرم هاني -  1

،  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 5121   برقم قيدها سبق  ، المتنوعه اللدائن من ومنتجات بالستيكيه وعبوات واكياس

تضامن شركة:  التأشير وصف  

 لتصنيع يهوالكيماو البالستيكيه للصناعات مصنع وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، وشريكية مرقص صادق مكرم هانى شركة -  2

 تعديل تم21211422 تاريخ وفي 5121   برقم قيدها سبق  ، المتنوعه اللدائن من ومنتجات بالستيكيه وعبوات واكياس روالت

تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط  

 روالت تصنيعل والكيماويه البالستيكيه للصناعات مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشريكه مرقص صادق مكرم هاني -  3

 ، النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 5121   برقم قيدها سبق  ، المتنوعه اللدائن من ومنتجات بالستيكيه وعبوات واكياس

بسيطة توصية:  التأشير وصف  

 لتصنيع ماويهوالكي البالستيكيه للصناعات مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشريكية مرقص صادق مكرم هانى شركة -  4

 تعديل تم21211422 تاريخ وفي 5121   برقم قيدها سبق  ، المتنوعه اللدائن من ومنتجات بالستيكيه وعبوات واكياس روالت

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط  

 لتجميع صنعم وتشغيل إقامة/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ،  وشركاه الشافعى مصطفى بدران عبداالمام شركة -  5

 واالثاث رقيهوالو والكيماويه البالستيكيه والصناعات المتجددة الطاقة ومعدات الزراعيه والمعدات الخفيف النقل وسائل وتصنيع

 الالزمه صالتراخي كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  الطبيه والمستلزمات

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ وفي 2239   برقم قيدها سبق  ، .نشاطها لمباشرة  

 لتجميع نعمص وتشغيل إقامة/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشركاه الشافعى مصطفى بدران عبداالمام شركة -  6

 واالثاث رقيهوالو والكيماويه البالستيكيه والصناعات المتجددة الطاقة ومعدات الزراعيه والمعدات الخفيف النقل وسائل وتصنيع

 الالزمه صالتراخي كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه لقراراتوا واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  الطبيه والمستلزمات

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ وفي 2239   برقم قيدها سبق  ، .نشاطها لمباشرة  

 وتجميع صنيعلت مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشركائها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  7

 وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ  

 االجهزه ميعوتج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشريكية شفيق عادل ارميا -  8

 تاريخ وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423  

 وتجميع تصنيعل مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشريكتها القادر عبد أمين نيفين شركة -  9

 وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه

بسيطة توصية : التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ  

 وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشريكتيها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  10

 وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وتجميع تصنيعل مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشريكتها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  11

 وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ  

 وتجميع نيعلتص مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  تضامن شركة ، وشركائها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  12

 وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه

تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ  

 وتجميع تصنيعل مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشريكتها القادر عبد أمين نيفين شركة -  13

 وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ  

 وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشريكتيها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  14

 وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ  

 وتجميع تصنيعل مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشريكتها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  15

 وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ  

 االجهزه عوتجمي لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  تضامن شركة ، وشريكية شفيق عادل ارميا -  16

 تاريخ وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات

تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423  

 وتجميع صنيعلت مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  تضامن شركة ، وشريكتها القادر عبد أمين نيفين شركة -  17

 وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه

تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ  

 وتجميع صنيعلت مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  تضامن شركة ، وشريكتيها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  18

 وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه

تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ  

 وتجميع نيعلتص مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  تضامن شركة ، وشريكتها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  19

 وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه

تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ  

 وتجميع صنيعلت مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشركائها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  20

 وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ  

 االجهزه جميعوت يعلتصن مصنع وتشغيل اقامه/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشريكية شفيق عادل ارميا -  21

 تاريخ وفي 93251   برقم قيدها سبق  ، .   الطبيه والمستلزمات واالثاث والورقيه والبالستيكيه والمنزليه الكهربائيه واالدوات

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211423  

 تشغيلو اقامة/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشركاه طه محمد سيد عنتر االخشاب لتصنيع االبراهيمية -  22

  ،" .  همطبوع وغير مطبوعه كرتون اكواب صنع"  بالتشكيل كرتون من واكواب واطباق ورقيه مائدة مستلزمات لصنع مصنع

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 21333   برقم قيدها سبق  

 بجعله ركةالش غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشركاه مصطفى محمد محمد الرحيم عبد/  االخشاب لتصنيع االبراهيمية شركة -  23

 وغير وعهمطب كرتون اكواب صنع"  بالتشكيل كرتون من واكواب واطباق ورقيه مائدة مستلزمات لصنع مصنع وتشغيل اقامة/ 

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 21333   برقم قيدها سبق  ،" .  مطبوعه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

/  بجعله كةالشر غرض يعدل  بسيطة توصية ،(  وشريكية مصطفى محمد محمد الرحيم عبد)  االخشاب لتصنيع االبراهيمية -  24

 وغير عهمطبو ونكرت اكواب صنع"  بالتشكيل كرتون من واكواب واطباق ورقيه مائدة مستلزمات لصنع مصنع وتشغيل اقامة

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 21333   برقم قيدها سبق  ،" .  مطبوعه  

 مائدة تلزماتمس لصنع مصنع وتشغيل اقامة/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشريكه طلبه شحاته جالل حسام -  25

 وفي 21333   برقم قيدها سبق  ،" .  مطبوعه وغير مطبوعه كرتون اكواب صنع"  بالتشكيل كرتون من واكواب واطباق ورقيه

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ  

 قامةا/  بجعله الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ،  وشركاه طلبه شحاته جالل حسام شركة بجعله الشركة اسم يعدل -  26

"  مطبوعه يروغ مطبوعه كرتون اكواب صنع"  بالتشكيل كرتون من واكواب واطباق ورقيه مائدة مستلزمات لصنع مصنع وتشغيل

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 21333   برقم قيدها سبق  ،.   

 وخلط تروس زيت وتعبئه لخلط مصنع وتشغيل اقامه/1.. بجعله النشاط يعدل  بسيطة توصية ، وشريكة الصغير حسن احمد -  27

 أحكام مراعاة مع الطبيه الغازات وتعبئه النتاج مصنع وتشغيل اقامه/2 كالسيومي شحم وتعبئه وخلط صوديومي شحم وتعبئه

   برقم يدهاق سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211425 تاريخ وفي 2123  

 وتعبئه لخلط مصنع وتشغيل اقامه/1.. بجعله النشاط يعدل  بسيطة توصية ، وشريكيه عبدالكريم مبارك الصغير محمد احمد -  28

 مع الطبيه الغازات وتعبئه النتاج مصنع وتشغيل اقامه/2 يكالسيوم شحم وتعبئه وخلط صوديومي شحم وتعبئه وخلط تروس زيت

 سبق  ، انشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211425 تاريخ وفي 2123   برقم قيدها  

 لتصنيع عمصن وتشغيل اقامه  تضامن شركة ،(  وشريكة محمد الحفيظ عبد محمد)  السيارات اجزاء لتصنيع الشهاب شركة -  29

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع وشباك باب االخشاب

تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211425 تاريخ وفي 35321   رقمب قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة  

 باب خشاباال لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، وشريكية عزمى نظور ايمن السيارات اجزاء لتصنيع الشهاب -  30

 نشاطها شرةلمبا الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع وشباك

تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211425 تاريخ وفي 35321   برقم قيدها سبق  ،  

 االخشاب علتصني مصنع وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، وشريكة عزمى نظور ايمن السيارات اجزاء لتصنيع الشهاب شركة -  31

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع وشباك باب

تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211425 تاريخ وفي 35321   برقم قيدها سبق  ، نشاطها  

 مع وشباك باب االخشاب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، وشريكه عزمي نظور ايمن بجعلها الشركه اسم يعدل -  32

 سبق  ، انشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211425 تاريخ وفي 35321   برقم قيدها  

 لتصنيع نعمص وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ،(  وشريكة محمد الحفيظ عبد محمد)  السيارات اجزاء لتصنيع الشهاب شركة -  33

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع وشباك باب االخشاب

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211425 تاريخ وفي 35321   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة  

 باب االخشاب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشريكية عزمى نظور ايمن السيارات اجزاء لتصنيع الشهاب -  34

 نشاطها شرةلمبا الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع وشباك

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211425 تاريخ وفي 35321   برقم قيدها سبق  ،  

 االخشاب نيعلتص مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشريكة عزمى نظور ايمن السيارات اجزاء لتصنيع الشهاب شركة -  35

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع وشباك باب

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211425 تاريخ وفي 35321   برقم قيدها سبق  ، نشاطها  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 مع وشباك ابب االخشاب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشريكه عزمي نظور ايمن بجعلها الشركه اسم يعدل -  36

 سبق  ، انشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم21211425 تاريخ وفي 35321   برقم قيدها  

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم21211422 تاريخ وفي 5121   برقم قيدها سبق ، وشريكه مرقص صادق مكرم هاني -  1

تضامن شركة: التأشير  

،   القانونى الكيان تعديل تم21211422 تاريخ وفي 5121   برقم قيدها سبق ، وشريكية مرقص صادق مكرم هانى شركة -  2

تضامن شركة: التأشير وصف  

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مصطفى احمد شركة: الى 3211 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21211415:  تاريخ فى  ،  -  1

  وشريكيه حمد محمد مصطفى احمد

 صادق مكرم هاني: الى 5121 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21211422:  تاريخ فى  ،  -  2

وشريكه مرقص  

 صادق مكرم هاني: الى 5121 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  21211422:  تاريخ فى  ،  -  3

وشريكه مرقص  

 بدران عبداالمام شركة: الى 2239 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21211423:  تاريخ فى  ،  -  4

  وشركاه الشافعى مصطفى

 بجعله الشركة اسم يعدل: الى 21921 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21211423:  تاريخ فى  ،  -  5

  وشريكيه ايوب فتحى عادل اندرو شركة/ 

 بجعله الشركة اسم يعدل: الى 21333 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21211422:  تاريخ فى  ،  -  6

  وشركاه طلبه شحاته جالل حسام شركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 الصغير محمد احمد: الى 2123 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21211425:  تاريخ فى  ،  -  7

وشريكيه عبدالكريم مبارك  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 امام سئوليةوالم والتوقيع االدارة حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان محمد سالم خالد -  1

 جميع امام هااغراض وضمن الشركة باسم التعامل فى منفردا الحق وله سليمان محمد سالم خالد/  المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 نوكالب جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 ورص وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف

3291   برقم    21141521:  تاريخ ، باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل  

 مستخدمى وعزل تعيين فى الحق منفردا وله اغراضها وضمن الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان محمد سالم خالد -  2

 والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام

 الحق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول البيع و والرهن واالقتراض والسيارات والعقارات لالاراضى

3291   برقم    21211415:  تاريخ ، بجميع الخاصة والبيع االيجار عقود تحرير فى  

 سخهاوف وسيارات واراضى وعقارات اصول من الشركة ممتلكات  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان محمد سالم خالد -  3

 القضائيه توكيالتال تحرير وكذلك المصريه البنوك بجميع الشركة حسابات على للتعامل البنكيه التوكيالت تحرير وكذلك والغاؤها

 او توكيل ىف الحق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل الشركة ضد او من ترفع قضايا اى عن والتنازل بالتصالح واالقرار

3291   برقم    21211415:  تاريخ ، .    الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير تفويض  

2144   برقم    21211422:  تاريخ ، دخول  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم علي محمود احمد محمد -  4  

2144   برقم    21211422:  تاريخ ، دخول  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  فهمي محمد جمال محمد ايمن محمد وليد -  5  

 منهم نوالثني الغير مع عالقتها في الشركه المديرين يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم علي محمود احمد محمد -  6

 للجمعيه يذيهالنف الئحته او القانون او الشركه عقد صراحه به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركه اداره في الحق مجتمعين

 وغير يةالحكوم الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق  مجتمعين الشركة المديرين من والثنين العامه

 بسح من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

2144   برقم    21211422:  تاريخ ، باسم ذلك وكل حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع  

 الثنينو الغير مع عالقتها في الشركه المديرين يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  فهمي محمد جمال محمد ايمن محمد وليد -  7

 نفيذيهال الئحته او القانون او الشركه عقد صراحه به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركه اداره في الحق مجتمعين منهم

 الحكومية تالجها جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق  مجتمعين الشركة المديرين من والثنين العامه للجمعيه

 سحب نم والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير

2144   برقم    21211422:  تاريخ ، باسم ذلك وكل حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع  

 تعيين فى الحق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشرمه  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم علي محمود احمد محمد -  8

 كافة يدوتسد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل

 حق ولهما جلباال او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التجاريه االذنيه السندات

 محمد يمنا محمد وليد/والسيد حسن محمد الدين جمال محمد اسالم/السيد ذكروللمديران ما اوبعض كل فى الغير تفويض او توكيل

2144   برقم    21211422:  تاريخ ، بالتوقيع يتعلق فيما البنوك مع التعامل يف فقط مجتمعين الحق  فهمي محمد جمال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 فى الحق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشرمه  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  فهمي محمد جمال محمد ايمن محمد وليد -  9

 كافة وتسديد عوبي وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين

 حق ولهما جلباال او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التجاريه االذنيه السندات

 محمد يمنا محمد وليد/والسيد حسن محمد الدين جمال محمد اسالم/السيد ذكروللمديران ما اوبعض كل فى الغير تفويض او توكيل

2144   برقم    21211422:  تاريخ ، بالتوقيع يتعلق فيما البنوك مع التعامل في فقط مجتمعين الحق  فهمي محمد جمال  

 واستصدار  والرهن االقتراض وحق الشيكات علي  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم علي محمود احمد محمد -  10

 الشركه ولالص والرهن والبيع الشراء  عقود علي التوقيع وحق لذلك االزمه العقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات الخطابات

2144   برقم    21211422:  تاريخ ، والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها  

  والرهن االقتراض وحق الشيكات علي  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  فهمي محمد جمال محمد ايمن محمد وليد -  11

 الرهنو والبيع الشراء  عقود علي التوقيع وحق لذلك االزمه العقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات الخطابات واستصدار

2144   برقم    21211422:  تاريخ ، والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول  

   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حموده عبدالحميد عبدالعاطى ياسر -  12

2239 

   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حموده عبدالحميد عبدالعاطى ياسر -  13

2239 

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  ايوب فتحى عادل اندرو -  14  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  ايوب فتحى عادل اندرو -  15  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  ايوب فتحى عادل اندرو -  16  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  ايوب فتحى عادل اندرو -  17  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  ايوب فتحى عادل اندرو -  18  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من جخرو  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق -  19  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  20  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  21  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  22  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  23  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  24  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  25  

   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  26

21921 

   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  27

21921 

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  28  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى كشري  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  29  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  30  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  31  

   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق احمد -  32

21921 

   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق احمد -  33

21921 

   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق احمد -  34

21921 

   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  35

21921 

   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  36

21921 

   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  37

21921 

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق -  38  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق -  39  
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 لعقاراتل لشراءوا البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع
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 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع
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 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو
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 لعقاراتل والشراء البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع
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 لعقاراتل والشراء البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 المسئوليهو والتوقيع االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  112

 لعقاراتل والشراء البيع ودعق على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 المسئوليهو والتوقيع االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  113

 لعقاراتل والشراء البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 المسئوليهو والتوقيع االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  114

 لعقاراتل والشراء البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  منالمتضا للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 المسئوليهو والتوقيع االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  115

 لعقاراتل والشراء البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 وقيعوالت االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  116

 والشراء عالبي عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه

 لعقارىا هرالش مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت للعقارات

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 وقيعوالت االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  117

 والشراء عالبي عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه

 العقارى هرالش مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت للعقارات

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  118

 لعقاراتل والشراء البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    14232121:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  119

 لعقاراتل والشراء البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  120

 لعقاراتل والشراء البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  121

 لعقاراتل والشراء البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 وقيعوالت االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق احمد -  122

 والشراء عالبي عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه

 العقارى هرالش مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت للعقارات

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام لاالعما وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 وقيعوالت االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق احمد -  123

 والشراء عالبي عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه

 العقارى هرالش مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت للعقارات

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 وقيعوالت االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق احمد -  124

 والشراء عالبي عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه

 العقارى هرالش مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت للعقارات

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 وقيعوالت االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد رجاب الدين بهى طارق نادر -  125

 والشراء عالبي عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه

 العقارى هرالش مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت للعقارات

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 وقيعوالت االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  126

 والشراء عالبي عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه

 العقارى هرالش مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت للعقارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 وقيعوالت االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  127

 والشراء عالبي عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه

 العقارى هرالش مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت للعقارات

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 والمسئوليه عوالتوقي االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق -  128

 لعقاراتل والشراء البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 والمسئوليه عوالتوقي االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق -  129

 لعقاراتل والشراء البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 والمسئوليه عوالتوقي االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق -  130

 لعقاراتل والشراء البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 والمسئوليه عوالتوقي االداره حق يكون/  بجعله االدارة دبن يعدل  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق -  131

 لعقاراتل والشراء البيع عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 ىالعقار الشهر مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 وقيعوالت االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق احمد -  132

 والشراء عالبي عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه

 العقارى هرالش مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما والمنقوالت للعقارات

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 وقيعوالت االداره حق يكون/  بجعله االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق احمد -  133

 والشراء عالبي عقود على التوقيع حق وله منفردا ايوب فتحى عادل اندرو/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه

 العقارى هرالش مصلحة امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والعينيه الماديه االصول بيع الحق له كما توالمنقوال للعقارات

 امالتالمع انواع جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه الرسميه الجهات امام والتوقيع

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على وكذلك البنوك مع الماليه  

 تاريخ ، .    ماذكر اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  شريك و مدير  بسيطة توصية  ايوب فتحى عادل اندرو -  134

21921   برقم    21211423:   

 تاريخ ، .    ماذكر اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  شريك و مدير  بسيطة توصية  ايوب فتحى عادل اندرو -  135

21921   برقم    21211423:   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 تاريخ ، .    ماذكر اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  شريك و مدير  بسيطة توصية  ايوب فتحى عادل اندرو -  136

21921   برقم    21211423:   

 تاريخ ، .    ماذكر اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  شريك و مدير  بسيطة توصية  ايوب فتحى عادل اندرو -  137

21921   برقم    21211423:   

 تاريخ ، .    ماذكر اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  شريك و مدير  بسيطة توصية  ايوب فتحى عادل اندرو -  138

21921   برقم    21211423:   

 ، .    اذكرم اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق -  139

21921   برقم    21211423:  تاريخ  

 ، .    كرماذ اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  140

21921   برقم    21211423:  تاريخ  

 تاريخ ، .    رماذك اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  141

21921   برقم    21211423:   

 تاريخ ، .    رماذك اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  142

21921   برقم    21211423:   

 تاريخ ، .    رماذك اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  143

21921   برقم    21211423:   

 تاريخ ، .    رماذك اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  144

21921   برقم    21211423:   

 تاريخ ، .    رماذك اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  بقطر فرح اسحاق فادى -  145

21921   برقم    21211423:   

.   ماذكر ضاوبع كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  146

21921   برقم    21211423:  تاريخ ،    

.   ماذكر ضاوبع كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  147

21921   برقم    21211423:  اريخت ،    

 ، .    كرماذ اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  148

21921   برقم    21211423:  تاريخ  

 ، .    كرماذ اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  149

21921   برقم    21211423:  تاريخ  

 ، .    كرماذ اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  150

21921   برقم    21211423:  تاريخ  

 ، .    كرماذ اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  بولس رزق محروس مايكل -  151

21921   برقم    21211423:  تاريخ  

.  ماذكر ضاوبع كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق احمد -  152

21921   برقم    21211423:  تاريخ ،     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

.  ماذكر ضاوبع كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق احمد -  153

21921   برقم    21211423:  تاريخ ،     

.  ماذكر ضاوبع كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق احمد -  154

21921   برقم    21211423:  تاريخ ،     

.   ماذكر ضاوبع كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  155

21921   برقم    21211423:  تاريخ ،    

.   ماذكر ضاوبع كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  156

21921   برقم    21211423:  تاريخ ،    

.   ماذكر ضاوبع كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق نادر -  157

21921   برقم    21211423:  تاريخ ،    

 ، .    اذكرم اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق -  158

21921   برقم    21211423:  تاريخ  

 ، .    اذكرم اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق -  159

21921   برقم    21211423:  تاريخ  

 ، .    اذكرم اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق -  160

21921   برقم    21211423:  تاريخ  

 ، .    اذكرم اوبعض كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق -  161

21921   برقم    21211423:  تاريخ  

.  ماذكر ضاوبع كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق احمد -  162

21921   برقم    21211423:  تاريخ ،     

.  ماذكر ضاوبع كل فى الغير توكيل حق وله البنوك مع  موصى شريك  بسيطة توصية  سعد جابر الدين بهى طارق احمد -  163

21921   برقم    21211423:  تاريخ ،     

 في المنعقد الشركه اداره مجلس اجتماع محضر علي بناء  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جريس عزيز حبيب فايز -  164

 او اهلل فرج نجيب امين امير/السيد منح االداره مجلس قرر/اوال... االتي تم 2121-3-24 في الهيئه من والمعتمد 11-3-2121

 نيابه عالتوقي سلطه مدني يماني محمد اكرم/السيد او خطاب حسن احمد محمد/السيد من ايا مع مجتمعا نيازي احمد محمود احمد/السيد

 او اهلل فرج نجيب امين امير/السيد منح االداره مجلس قرر/ثانيا...  حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافه امام الشركه عن

923   برقم    21211422:  تاريخ ، محمد/السيد من ايا مع مجتمعا نيازي احمد محمود احمد/السيد  

 هسلط مدني يماني محمد اكرم/السيد او خطاب حسن احمد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جريس عزيز حبيب فايز -  165

 احمد محمد/للسيد هالبنكي الحسابات واغالق فتح سلطه منح الشركه اداره مجلس قرر/ثالثا... الشركات مع المبرمه العقود علي التوقيع

 احمد محمود احمد/السيد او اهلل فرج نجيب امين امير/السيد من اي مع مجتمعا مدني يماني محمد اكرم/السيد او خطاب حسن

 مع جتمعام خطاب حسن احمد محمد/السيد من لكال والمصارف البنوك امام الشركه عن نيابه التوقيعات السلطت منح/رابعا...نيازي

923   برقم    21211422:  تاريخ ، محمود احمد/السيد او اهلل فرج نجيب امين امير/السيد من ايا  

 او غير ال مصري جنيه مليون 31 اقصي بحد نيازي احمد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جريس عزيز حبيب فايز -  166

 احمد محمود احمد/السيد او اهلل فرج نجيب امين امير/السيد مع مجتمعا مدني يماني محمد اكرم/السيد او االجنبيه بالعمالت يعادلها ما

 من اللك التوقيع سلطه منح االداره مجلس قرر.. االجنبيه بالعمالت يعادالها ما او غير ال مصري جنيه مليون 9 اقصي بحد نيازي

 اكرم/السيد او نيازي احمد محمود احمد/السيد او اهلل فرج نجيب امين امير/السيد من اي مع  مجتمعا خطاب حسن احمد محمد/السيد

923   برقم    21211422:  تاريخ ، امير/السيد من اي مع مجتمعا مدني يماني محمد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 في نيازي احمد محمود احمد/السيد او اهلل فرج نديب امين  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جريس عزيز حبيب فايز -  167

 المتحد هلياال البنك يكون والتي ومسمياتها وانواعها اشكالها بكافه الرهن وعقود االقتراض عقود علي الشركه عن نيابه التوقيع

 واالزمه مصر حدالمت االهلي البنك لصالح وذلك لاللغاء قابله الغير الرسميه التوكيالت اصدار في تفويضهم تم وكذلك فيها طرفا

 اجاز كما كرذ ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في مصر المتحد االهلي البنك حق مع ذكرها السابق التصرفات التمام

923   برقم    21211422:  تاريخ ، صدرت التي والتوكيالت التصرفات جميع الشركه اداره مجلس  

 ساريه عهاجمي وتظل المتحد االهلي البنك لصالح الشركه عن  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جريس عزيز حبيب فايز -  168

 الخاصه دهالجدي العقود علي التوقيع سلطه منح عنها الناشئه االلتزمات كافه الشركه تحمل مع بها والمساهمين الشركه مواجهه في

 مينا امير/السيد من اي مع مجتمعا خطاب حسن احمد محمد/السيد من لكال ومسميتها وانواعها اشكالها بكافه والرهن باالقتراض

 امير/السيد من اي مع مجتمعا مدني يماني محمد اكرم/السيد او اقصي حد بدون نيازي احمد محمود احمد/السيد او اهلل فرج نجيب

923   برقم    21211422:  تاريخ ، نيازي احمد محمود احمد/السيد او اهلل فرج نجيب امين  

 ، االجنبيه بالعمالت يعادلها ما او جنيه مليون 21 اقصي بحد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جريس عزيز حبيب فايز -  169

923   برقم    21211422:  تاريخ  

 عالتوقيو االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  هريدى فؤاد رفعت محمد -  170

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 التوقيعو االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  هريدى فؤاد رفعت محمد -  171

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 التوقيعو االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى كشري  بسيطة توصية  هريدى فؤاد رفعت محمد -  172

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 التوقيعو االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  هريدى فؤاد رفعت محمد -  173

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    22121142:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 التوقيعو االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  هريدى فؤاد رفعت محمد -  174

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع رةاالدا حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد احمد -  175

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 توقيعوال االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  مرسى كامل احمد صالح -  176

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 توقيعوال االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  مرسى كامل احمد صالح -  177

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع لالتعام وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 توقيعوال االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  مرسى كامل احمد صالح -  178

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 توقيعوال االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  مرسى كامل احمد صالح -  179

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 توقيعوال االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  مرسى كامل احمد صالح -  180

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد سلطان مصطفى سلطان -  181

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع مأما أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 التوقيعو االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  شريك و مدير  بسيطة توصية  طلبه شحاته جالل حسام -  182

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 التوقيعو االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  شريك و مدير  بسيطة توصية  طلبه شحاته جالل حسام -  183

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/نالمتضام للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 التوقيعو االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  شريك و مدير  بسيطة توصية  طلبه شحاته جالل حسام -  184

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 التوقيعو االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  شريك و مدير  بسيطة توصية  طلبه شحاته جالل حسام -  185

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة لجماركوا والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 التوقيعو االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  شريك و مدير  بسيطة توصية  طلبه شحاته جالل حسام -  186

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 وقيعوالت االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن محمد عزمى محمد -  187

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 وقيعوالت االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن محمد عزمى محمد -  188

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد سلطان مصطفى سلطان -  189

 ةالشرك سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد سلطان مصطفى سلطان -  190

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد سلطان مصطفى سلطان -  191

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد سلطان مصطفى سلطان -  192

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ةاالدار حق كوني/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد ايه -  193

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ةاالدار حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد ايه -  194

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ةاالدار حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد ايه -  195

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 وقيعوالت االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن محمد عزمى محمد -  196

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 وقيعوالت االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن محمد عزمى محمد -  197

 الشركة سمبا التعامل حق وله نفردام طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 وقيعوالت االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن محمد عزمى محمد -  198

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 توقيعوال االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد رشدى احمد رشدى -  199

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية تالجها امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 توقيعوال االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد رشدى احمد رشدى -  200

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 توقيعوال االدارة حق يكون/  بجعله توقيعوال االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد رشدى احمد رشدى -  201

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 توقيعوال االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد رشدى احمد رشدى -  202

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ةاالدار حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد ايه -  203

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ةاالدار حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد ايه -  204

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن ضاالقترا وحق الضمان وشهادات  

 االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمود مصطفى الدين حسام -  205

 باسم لتعاملا حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 اصدارو حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى المطارات

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  

 االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمود مصطفى الدين حسام -  206

 باسم لتعاملا حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 اصدارو حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف وكالبن جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى المطارات

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  

 االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمود مصطفى الدين حسام -  207

 باسم لتعاملا حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 اصدارو حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى المطارات

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  

 االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمود مصطفى الدين حسام -  208

 باسم لتعاملا حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 اصدارو حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى المطارات

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  

 االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  يمانسل محمود مصطفى الدين حسام -  209

 باسم لتعاملا حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 اصدارو حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى المطارات

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  

 توقيعوال االدارة حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد رشدى احمد رشدى -  210

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ةاالدار حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدالمعطى سيد محمد -  211

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدالغنى فاروق محمود -  212

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح يداعوا سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدالغنى فاروق محمود -  213

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدالغنى فاروق محمود -  214

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك موانىوال

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدالغنى فاروق محمود -  215

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدالغنى وقفار محمود -  216

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  حجاج محمود  خليفه محمد احمد -  217

 باسم لتعاملا حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 اصدارو حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى المطارات

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  

 دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  حجاج محمود  خليفه محمد احمد -  218

 باسم لتعاملا حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 اصدارو حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى المطارات

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  

 والتوقيع ةاالدار حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدالمعطى سيد محمد -  219

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ةراالدا حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدالمعطى سيد محمد -  220

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ةاالدار حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدالمعطى سيد محمد -  221

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ةاالدار حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد ىعبدالمعط سيد محمد -  222

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ارةاالد حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد هشام -  223

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على وقيعوالت والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ارةاالد حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد هشام -  224

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ارةاالد حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد هشام -  225

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  حجاج محمود  خليفه محمد احمد -  226

 باسم لتعاملا حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 اصدارو حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى المطارات

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  

 دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  حجاج محمود  خليفه محمد احمد -  227

 باسم لتعاملا حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 جميعو الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 اصدارو حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى المطارات

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  

 دارةاال حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  حجاج محمود  خليفه محمد احمد -  228

 باسم لتعاملا حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 اصدارو حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى المطارات

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  

 والتوقيع رةاالدا حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد احمد -  229

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع رةاالدا حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد احمد -  230

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع رةاالدا حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد احمد -  231

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/ضامنالمت للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع رةاالدا حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد احمد -  232

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ارةاالد حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد هشام -  233

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 والتوقيع ارةاالد حق يكون/  بجعله والتوقيع االدارة بند يعدل  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد هشام -  234

 الشركة سمبا التعامل حق وله منفردا طلبه شحاته جالل حسام/المتضامن للشريك رسميه والغير الرسمية الجهات امام والمسئولية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 المطارات وجميع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 طاباتخ واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة والجمارك والموانى

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، العقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات  

 مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  هريدى فؤاد رفعت محمد -  235

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  هريدى فؤاد رفعت محمد -  236

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  هريدى فؤاد رفعت محمد -  237

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او قدبالن الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  هريدى فؤاد رفعت محمد -  238

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  هريدى فؤاد رفعت محمد -  239

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع التعامل صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد احمد -  240

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  مرسى كامل احمد صالح -  241

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  مرسى كامل احمد صالح -  242

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  مرسى كامل احمد صالح -  243

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  مرسى كامل احمد صالح -  244

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات توالمشارطا العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  مرسى كامل احمد صالح -  245

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع التعامل رصو وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد سلطان مصطفى سلطان -  246

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 جميع مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  شريك و مدير  بسيطة توصية  طلبه شحاته جالل محسا -  247

 وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 جميع مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  شريك و مدير  بسيطة توصية  طلبه شحاته جالل حسام -  248

 وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 جميع مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  شريك و مدير  بسيطة توصية  طلبه شحاته جالل حسام -  249

 وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد لشركةا بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 جميع مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  شريك و مدير  بسيطة توصية  طلبه شحاته جالل حسام -  250

 وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 جميع مع عاملالت صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  شريك و مدير  بسيطة توصية  طلبه شحاته جالل حسام -  251

 وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع ملالتعا صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  ةبسيط توصية  حسن محمد عزمى محمد -  252

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع ملالتعا صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن محمد عزمى محمد -  253

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع التعامل رصو وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد سلطان مصطفى سلطان -  254

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع التعامل رصو وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد سلطان مصطفى سلطان -  255

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع التعامل رصو وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد سلطان مصطفى سلطان -  256

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع التعامل رصو وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك زمهالال  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد سلطان مصطفى سلطان -  257

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع لتعاملا صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد ايه -  258

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع لتعاملا صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد ايه -  259

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى يةالعقار

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع لتعاملا صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد ايه -  260

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع ملالتعا صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن محمد عزمى محمد -  261

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات توالمشارطا العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع ملالتعا صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن محمد عزمى محمد -  262

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع ملالتعا صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن محمد عزمى محمد -  263

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع املالتع صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد رشدى احمد ىرشد -  264

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع املالتع صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد رشدى احمد رشدى -  265

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع املالتع صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد رشدى احمد رشدى -  266

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع املالتع صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد رشدى احمد رشدى -  267

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع لتعاملا صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد ايه -  268

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع لتعاملا صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد ايه -  269

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 صور فةوكا الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمود مصطفى الدين حسام -  270

 ةالشرك اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 وتحويل توقيعو المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل قوالتوالمن والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

 او بالنقد شركةال بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى يكالشر عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق وله باالجل  

 صور فةوكا الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمود مصطفى الدين حسام -  271

 ةالشرك اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 وتحويل توقيعو المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

 او بالنقد شركةال بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق وله باالجل  

 صور فةوكا الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمود مصطفى الدين حسام -  272

 ةالشرك اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 وتحويل توقيعو المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

 او بالنقد شركةال بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق وله باالجل  
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 ةالشرك اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 وتحويل توقيعو المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

 او بالنقد شركةال بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية اتالسند كافة وتسديد وبيع

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق وله باالجل  
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 ةالشرك اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 وتحويل توقيعو المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

 او بالنقد شركةال بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق وله باالجل  

 مع املالتع صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد رشدى احمد رشدى -  275

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو
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 هاوممتلكات ركةالش اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  
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 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  
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 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  
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 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  
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 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  
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 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  
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 اتهاوممتلك الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  
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 اتهاوممتلك الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  
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 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله حهاولصال الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية
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 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية
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 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او قدبالن الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد
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 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد
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 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  
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 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  
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 اتهاوممتلك الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 التعامل رصو وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  حجاج محمود  خليفه محمد احمد -  292

 اتهاوممتلك الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 التعامل رصو وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  حجاج محمود  خليفه محمد احمد -  293

 اتهاوممتلك الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع التعامل صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد احمد -  294

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع التعامل صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة يةتوص  خالد محمد عصام السيد احمد -  295

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع التعامل صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد احمد -  296

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع التعامل صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد احمد -  297

 هاوممتلكات لشركةا اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع التعامل صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد هشام -  298

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

 مع التعامل صور وكافة الشيكات على والتوقيع لذلك الالزمه  موصى شريك  بسيطة توصية  خالد محمد عصام السيد هشام -  299

 هاوممتلكات الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وبيع ويلوتح وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، .  الموصى الشريك عدا سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق  

   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  300

1224 

   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  301

1224 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  302

1224 

   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  303

1224 

   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  304

1224 

   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  305

1224 

   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  306

1224 

   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن كةشر  عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  307

1224 

   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  308

1224 

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  309  

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  310  

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  311  

   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه دخول  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  312

1224 

   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه دخول  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  313

1224 

   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه دخول  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  314

1224 

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه دخول  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  315  

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه دخول  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  316  

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، الشركه دخول  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  317  

 جهاتال امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  318

)  مودمح شحاته موافى وعلى الرشيدى محمد هاشم ومحمود عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر المتضامنين للشركاء الرسمية

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهم( منفردين او مجتمعين

 الشيكات ىعل والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وغلق  وفتح  

 جهاتال امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  319

)  مودمح شحاته موافى وعلى الرشيدى محمد هاشم ومحمود عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر المتضامنين للشركاء الرسمية

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهم( منفردين او مجتمعين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 الشيكات ىعل والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وغلق  وفتح  

 جهاتال امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  320

)  مودمح شحاته موافى وعلى الرشيدى محمد هاشم ومحمود عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر المتضامنين للشركاء الرسمية

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهم( منفردين او مجتمعين

 الشيكات ىعل والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وغلق  وفتح  

 اتالجه امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  321

)  مودمح شحاته موافى وعلى الرشيدى محمد هاشم ومحمود عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر المتضامنين للشركاء الرسمية

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهم( منفردين او مجتمعين

 الشيكات ىعل والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وغلق  وفتح  

 اتالجه امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  322

)  مودمح شحاته موافى وعلى رشيدىال محمد هاشم ومحمود عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر المتضامنين للشركاء الرسمية

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهم( منفردين او مجتمعين

 الشيكات ىعل والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وغلق  وفتح  

 اتالجه امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  323

)  مودمح شحاته موافى وعلى الرشيدى محمد هاشم ومحمود عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر المتضامنين للشركاء الرسمية

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهم( منفردين او مجتمعين

 الشيكات ىعل والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وغلق  وفتح  

 تلجهاا امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  324

)  مودمح شحاته موافى وعلى الرشيدى محمد هاشم ومحمود عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر المتضامنين للشركاء الرسمية

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهم( منفردين او مجتمعين

 الشيكات ىعل والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وغلق  وفتح  

 لجهاتا امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  325

)  مودمح شحاته موافى وعلى الرشيدى محمد هاشم ومحمود عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر المتضامنين للشركاء الرسمية

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهم( منفردين او مجتمعين

 الشيكات ىعل والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وغلق  وفتح  

 لجهاتا امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ زعبدالعزي عباس ياسر -  326

)  مودمح شحاته موافى وعلى الرشيدى محمد هاشم ومحمود عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر المتضامنين للشركاء الرسمية

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهم( منفردين او مجتمعين

 الشيكات ىعل والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وغلق  وفتح  

 وكل فوالمصار البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  327

 ضيواالرا العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك

 وتوقيع غالمبال ودفع قبض حق لهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم والسيارات

 بالنقد الشركة معامالتب تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، القروض عقود علي والتوقيع والرهن قرضال حق فقط مجتمعين ولهم باالجل او  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وكل فوالمصار البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  328

 ضيواالرا العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك

 وتوقيع غالمبال ودفع قبض حق لهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم والسيارات

 بالنقد الشركة معامالتب تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، القروض عقود علي والتوقيع والرهن القرض حق فقط مجتمعين ولهم باالجل او  

 وكل فوالمصار البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  329

 ضيواالرا العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك

 وتوقيع غالمبال ودفع قبض حق لهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم والسيارات

 بالنقد الشركة معامالتب تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، القروض عقود علي والتوقيع والرهن القرض حق فقط مجتمعين ولهم باالجل او  

 والمصارف كالبنو جميع مع التعامل صور وكافة  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  330

 االراضيو العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 وتوقيع غالمبال ودفع قبض حق لهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم والسيارات

 بالنقد الشركة معامالتب تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، القروض عقود علي والتوقيع والرهن القرض حق فقط مجتمعين ولهم باالجل او  

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  331

 االراضيو العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 وتوقيع غالمبال ودفع قبض حق لهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم والسيارات

 بالنقد الشركة معامالتب تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، القروض عقود علي والتوقيع والرهن القرض حق فقط مجتمعين ولهم باالجل او  

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  332

 االراضيو العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 وتوقيع غالمبال ودفع قبض حق لهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم والسيارات

 بالنقد الشركة معامالتب تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، لقروضا عقود علي والتوقيع والرهن القرض حق فقط مجتمعين ولهم باالجل او  

 وكل ارفوالمص البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  333

 ضيواالرا العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك

 وتوقيع غالمبال ودفع قبض حق لهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم والسيارات

 بالنقد الشركة معامالتب تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، القروض عقود علي والتوقيع والرهن القرض حق فقط مجتمعين ولهم باالجل او  

 وكل ارفوالمص البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  334

 ضيواالرا العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول لشراءا عقود على التوقيع حق لهم وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك

 وتوقيع غالمبال ودفع قبض حق لهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم والسيارات

 بالنقد الشركة معامالتب تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، القروض عقود علي والتوقيع والرهن القرض حق فقط مجتمعين ولهم باالجل او  

 وكل ارفوالمص البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  335

 ضيواالرا العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك

 وتوقيع غالمبال ودفع قبض حق لهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم والسيارات

 بالنقد الشركة معامالتب تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، القروض عقود علي والتوقيع والرهن القرض حق فقط مجتمعين ولهم باالجل او  

 قاريهالع وممتلكاتها الشركه ولالص والبيع والرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  336

 حال يينالموص الشركاء عدا فيما سبق ما وكل ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق ولهم  والسيارات واالراضي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 مسئوله مديره ع.م.ج اسوان بناحية 1525/2/21مواليد عبدالجليل خالد عبدالوهاب امانى/ السيدة تعيين  تم وقد الشركه دخولهم

1224   برقم    21211422:  تاريخ ،.  فقط والسياحية الفنية الناحية من للشركة  

 قاريهالع وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  337

 حال يينالموص الشركاء عدا فيما سبق ما وكل ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق ولهم  والسيارات واالراضي

 مسئوله مديره ع.م.ج اسوان بناحية 1525/2/21مواليد عبدالجليل خالد عبدالوهاب امانى/ السيدة تعيين  تم وقد الشركه دخولهم

1224   برقم    21211422:  تاريخ ،.  فقط والسياحية الفنية الناحية من للشركة  

 قاريهالع وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجليل خالد عبدالوهاب اماني -  338

 حال يينالموص الشركاء عدا فيما سبق ما وكل ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق ولهم  والسيارات واالراضي

 مسئوله مديره ع.م.ج اسوان بناحية 1525/2/21مواليد عبدالجليل خالد عبدالوهاب امانى/ السيدة تعيين  تم وقد الشركه دخولهم

1224   برقم    21211422:  تاريخ ،.  فقط والسياحية الفنية الناحية من للشركة  

 اريهالعق وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  339

 حال يينالموص الشركاء عدا فيما سبق ما وكل ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق ولهم  اراتوالسي واالراضي

 مسئوله مديره ع.م.ج اسوان بناحية 1525/2/21مواليد عبدالجليل خالد عبدالوهاب امانى/ السيدة تعيين  تم وقد الشركه دخولهم

1224   برقم    21211422:  تاريخ ،.  فقط والسياحية الفنية الناحية من للشركة  

 اريهالعق وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  340

 حال يينالموص الشركاء عدا فيما سبق ما وكل ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق ولهم  والسيارات واالراضي

 مسئوله مديره ع.م.ج اسوان بناحية 1525/2/21مواليد عبدالجليل خالد عبدالوهاب امانى/ السيدة تعيين  تم وقد الشركه دخولهم

1224   برقم    21211422:  تاريخ ،.  فقط والسياحية الفنية الناحية من للشركة  

 اريهالعق وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  الرشيدى محمد هاشم محمود -  341

 حال يينالموص الشركاء عدا فيما سبق ما وكل ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق ولهم  والسيارات واالراضي

 مسئوله مديره ع.م.ج اسوان بناحية 1525/2/21مواليد عبدالجليل خالد عبدالوهاب امانى/ السيدة تعيين  تم وقد الشركه دخولهم

1224   برقم    21211422:  تاريخ ،.  فقط والسياحية الفنية الناحية من للشركة  

 عقاريهال وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  342

 حال يينالموص الشركاء عدا فيما سبق ما وكل ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق ولهم  والسيارات واالراضي

 مسئوله مديره ع.م.ج اسوان بناحية 1525/2/21مواليد عبدالجليل خالد عبدالوهاب امانى/ السيدة تعيين  تم وقد الشركه دخولهم

1224   برقم    21211422:  تاريخ ،.  فقط والسياحية الفنية الناحية من للشركة  

 عقاريهال وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ العزيزعبد عباس ياسر -  343

 حال يينالموص الشركاء عدا فيما سبق ما وكل ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق ولهم  والسيارات واالراضي

 مسئوله مديره ع.م.ج اسوان بناحية 1525/2/21مواليد عبدالجليل خالد عبدالوهاب امانى/ السيدة تعيين  تم وقد الشركه دخولهم

1224   برقم    21211422:  تاريخ ،.  فقط والسياحية الفنية الناحية من للشركة  

 عقاريهال وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  344

 حال يينالموص الشركاء عدا فيما سبق ما وكل ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق ولهم  والسيارات واالراضي

 مسئوله مديره ع.م.ج اسوان بناحية 1525/2/21مواليد عبدالجليل خالد عبدالوهاب امانى/ السيدة تعيين  تم وقد الشركه دخولهم

1224   برقم    21211422:  تاريخ ،.  فقط والسياحية الفنية الناحية من للشركة  

 ميهالرس الجهات امام والمسوليه والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عزمى نظور ايمن -  345

 والشراء البيع عقود علي التوقيع في الحق ولهم مجتمعين او منفردين نظور عصام عزمي نظور ايمن المتضامنين للشريكين

 الرسميه الجهات امام والتوقيع العقاري الشهر مصلحه امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 ارفوالمص البنوك مع الماليه المعامالت انواع جميع علي التوقيع في وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، البنوك من واالقتراض الرهن عقود علي التوقيع وكذلك الماليه والهيئات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ميهالرس الجهات امام والمسوليه والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عزمى نظور ايمن -  346

 والشراء البيع عقود علي التوقيع في الحق ولهم مجتمعين او منفردين نظور عصام عزمي نظور ايمن المتضامنين للشريكين

 الرسميه الجهات امام والتوقيع العقاري الشهر مصلحه امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 ارفوالمص البنوك مع الماليه المعامالت انواع جميع علي التوقيع في وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، البنوك من واالقتراض الرهن عقود علي التوقيع وكذلك الماليه والهيئات  

 ميهالرس الجهات امام والمسوليه والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عزمى نظور ايمن -  347

 والشراء البيع عقود علي التوقيع في الحق ولهم مجتمعين او منفردين نظور عصام عزمي نظور ايمن المتضامنين للشريكين

 الرسميه الجهات امام والتوقيع العقاري الشهر مصلحه امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 ارفوالمص البنوك مع الماليه المعامالت انواع جميع علي التوقيع في وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، البنوك من واالقتراض الرهن عقود علي التوقيع وكذلك الماليه والهيئات  

 ميهالرس الجهات امام والمسوليه والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عزمى نظور ايمن -  348

 والشراء البيع عقود علي التوقيع في الحق ولهم مجتمعين او منفردين نظور عصام عزمي نظور ايمن المتضامنين للشريكين

 الرسميه الجهات امام والتوقيع العقاري الشهر مصلحه امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 ارفوالمص البنوك مع الماليه المعامالت انواع جميع علي التوقيع في وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، البنوك من واالقتراض الرهن عقود علي التوقيع وكذلك الماليه والهيئات  

 هالرسمي الجهات امام والمسوليه والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عزمى نظور ايمن -  349

 والشراء البيع عقود علي التوقيع في الحق ولهم مجتمعين او منفردين نظور عصام عزمي نظور ايمن المتضامنين للشريكين

 الرسميه الجهات امام والتوقيع العقاري الشهر مصلحه امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 ارفوالمص البنوك مع الماليه المعامالت انواع جميع علي التوقيع في وكذلك الخاص والقطاع العام مالاالع وقطاع والحكوميه

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، البنوك من واالقتراض الرهن عقود علي التوقيع وكذلك الماليه والهيئات  

 هالرسمي الجهات امام والمسوليه والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عزمى نظور ايمن -  350

 والشراء البيع عقود علي التوقيع في الحق ولهم مجتمعين او منفردين نظور عصام عزمي نظور ايمن المتضامنين للشريكين

 الرسميه الجهات امام والتوقيع العقاري الشهر مصلحه امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 ارفوالمص البنوك مع الماليه المعامالت انواع جميع علي التوقيع في وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، البنوك من واالقتراض الرهن عقود علي التوقيع وكذلك الماليه والهيئات  

 هالرسمي الجهات امام والمسوليه والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عزمى نظور ايمن -  351

 والشراء البيع عقود علي التوقيع في الحق ولهم مجتمعين او منفردين نظور عصام عزمي نظور ايمن المتضامنين للشريكين

 الرسميه الجهات امام والتوقيع العقاري الشهر مصلحه امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 ارفوالمص البنوك مع الماليه المعامالت انواع جميع علي التوقيع في وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، البنوك من واالقتراض الرهن عقود علي التوقيع وكذلك الماليه والهيئات  

 هالرسمي الجهات امام والمسوليه والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عزمى نظور ايمن -  352

 والشراء البيع عقود علي التوقيع في الحق ولهم مجتمعين او منفردين نظور عصام عزمي نظور ايمن المتضامنين للشريكين

 الرسميه الجهات امام والتوقيع العقاري الشهر مصلحه امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 ارفوالمص البنوك مع الماليه المعامالت انواع جميع علي التوقيع في وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكوميه

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، البنوك من واالقتراض الرهن عقود علي التوقيع وكذلك الماليه والهيئات  

 الغير وكيلت حق وله الغير كفاله وحق بالرهن البنوك وتوكيل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عزمى نظور ايمن -  353

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في  

 الغير وكيلت حق وله الغير كفاله وحق بالرهن البنوك وتوكيل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عزمى نظور ايمن -  354

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في  

 الغير وكيلت حق وله الغير كفاله وحق بالرهن البنوك وتوكيل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عزمى نظور ايمن -  355

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 الغير وكيلت حق وله الغير كفاله وحق بالرهن البنوك وتوكيل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عزمى نظور ايمن -  356

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في  

 الغير لتوكي حق وله الغير كفاله وحق بالرهن البنوك وتوكيل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عزمى نظور ايمن -  357

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في  

 الغير لتوكي حق وله الغير كفاله وحق بالرهن البنوك وتوكيل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عزمى نظور ايمن -  358

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في  

 الغير لتوكي حق وله الغير كفاله وحق بالرهن البنوك وتوكيل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عزمى نظور ايمن -  359

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في  

 الغير لتوكي حق وله الغير كفاله وحق بالرهن البنوك وتوكيل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عزمى نظور ايمن -  360

35321   برقم    21211425:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في  

 أمام ئوليةوالمس والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  الكريم عبد مبارك الصغير محمد احمد -  361

 ضمنو الشركة باسم التعامل في منفردا الحق وله عبدالكريم مبارك الصغير محمد احمد/ المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 تعاملال وكذلك  اشكالهم بكافه الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها

 علي يعالتوق  حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

2123   برقم    21211425:  تاريخ ، مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله والبيع الشراء عقود  

 أمام ئوليةوالمس والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  الكريم عبد مبارك الصغير محمد احمد -  362

 ضمنو الشركة باسم التعامل في منفردا الحق وله عبدالكريم مبارك الصغير محمد احمد/ المتضامن للشريك ميةالرس الجهات

 تعاملال وكذلك  اشكالهم بكافه الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها

 علي يعالتوق  حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

2123   برقم    21211425:  تاريخ ، مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله والبيع الشراء عقود  

 الجهات امأم والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  عبداهلل الصغير حسن احمد -  363

 أمام غراضهاأ وضمن الشركة باسم التعامل في منفردا الحق وله عبدالكريم مبارك الصغير محمد احمد/ المتضامن للشريك الرسمية

 ميعج مع التعامل وكذلك  اشكالهم بكافه الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 قودع علي التوقيع  حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك

2123   برقم    21211425:  تاريخ ، مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله والبيع الشراء  

 الجهات امأم والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  عبداهلل الصغير حسن احمد -  364

 أمام غراضهاأ وضمن الشركة باسم التعامل في منفردا الحق وله عبدالكريم مبارك الصغير محمد احمد/ المتضامن للشريك الرسمية

 ميعج مع التعامل وكذلك  اشكالهم بكافه الخاص والقطاع األعمال طاعوق العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 قودع علي التوقيع  حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك

2123   برقم    21211425:  تاريخ ، مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله والبيع الشراء  

 الغالمب ودفع قبض حق وله وأجورهم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  الكريم عبد مبارك الصغير محمد احمد -  365

 بمعامالت تعلقت التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    21211425:  تاريخ ، اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة

2123 

 الغالمب ودفع قبض حق وله وأجورهم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  الكريم عبد مبارك الصغير محمد احمد -  366

 بمعامالت تعلقت التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    21211425:  تاريخ ، اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة

2123 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وتحويل يعوتوق المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  عبداهلل الصغير حسن احمد -  367

 او بالنقد شركةال بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع

2123   برقم    21211425:  تاريخ ، اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله باألجل  

 وتحويل يعوتوق المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  عبداهلل الصغير حسن احمد -  368

 او بالنقد شركةال بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع

2123   برقم    21211425:  تاريخ ، اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله باألجل  

 21211425:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  الكريم عبد مبارك الصغير محمد احمد -  369

2123   برقم     

 21211425:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  الكريم عبد مبارك الصغير محمد احمد -  370

2123   برقم     

   برقم    21211425:  تاريخ ، الشركه من خروج  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  عبداهلل الصغير حسن احمد -  371

2123 

   برقم    21211425:  تاريخ ، الشركه من خروج  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  عبداهلل الصغير حسن احمد -  372

2123 

 المسئوليهو والتوقيع االدارة حق يكون:  بجعله االدارة بند يعدل  متضامن شريك  بسيطة توصية  مرجان عزمى نظور عماد -  373

 والشراء البيع عقود على التوقيع فى الحق وله منفردًا عزمى نظور عماد/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 سميهالر الجهات جميع أمام والتوقيع العقارى الشهر مصلحة امام الشركة والغراض الشركة باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 ارفصوالم البنوك مع الماليه المعامالت انواع  جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكومية

39131   برقم    21211425:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على التوقيع وكذلك الماليه والهيئات  

 المسئوليهو والتوقيع االدارة حق يكون:  بجعله االدارة بند يعدل  متضامن شريك  بسيطة توصية  مرجان عزمى نظور عماد -  374

 والشراء البيع عقود على التوقيع فى الحق وله منفردًا عزمى نظور عماد/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 سميهالر الجهات جميع أمام والتوقيع العقارى الشهر مصلحة امام الشركة والغراض الشركة باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 ارفوالمص البنوك مع الماليه المعامالت انواع  جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكومية

39131   برقم    21211425:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على التوقيع وكذلك الماليه والهيئات  

 المسئوليهو والتوقيع االدارة حق يكون:  بجعله االدارة بند يعدل  متضامن شريك  بسيطة توصية  مرجان عزمى نظور عماد -  375

 والشراء البيع عقود على التوقيع فى الحق وله منفردًا عزمى نظور عماد/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 سميهالر الجهات جميع أمام والتوقيع العقارى الشهر مصلحة امام الشركة والغراض الشركة باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 ارفوالمص البنوك مع الماليه المعامالت انواع  جميع على التوقيع فى كوكذل الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكومية

39131   برقم    21211425:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على التوقيع وكذلك الماليه والهيئات  

 المسئوليهو والتوقيع االدارة حق يكون:  بجعله االدارة بند يعدل  متضامن شريك  بسيطة توصية  مرجان عزمى نظور عماد -  376

 والشراء البيع عقود على التوقيع فى الحق وله منفردًا عزمى نظور عماد/  المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 سميهالر الجهات جميع أمام والتوقيع العقارى الشهر مصلحة امام الشركة والغراض الشركة باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 ارفوالمص البنوك مع الماليه المعامالت انواع  جميع على التوقيع فى وكذلك الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع والحكومية

39131   برقم    21211425:  تاريخ ، واالقتراض الرهن عقود على التوقيع وكذلك الماليه والهيئات  

 حق وله الغير كفالة وحق بالرهن البنوك وتوكيل البنوك من  متضامن شريك  بسيطة توصية  مرجان عزمى نظور عماد -  377

39131   برقم    21211425:  تاريخ ، . الموصيين الشركاء عدا فيما ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل  

 حق وله الغير كفالة وحق بالرهن البنوك وتوكيل البنوك من  متضامن شريك  بسيطة توصية  مرجان عزمى نظور عماد -  378

39131   برقم    21211425:  تاريخ ، . الموصيين الشركاء عدا فيما ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 حق وله الغير كفالة وحق بالرهن البنوك وتوكيل البنوك من  متضامن شريك  بسيطة توصية  مرجان عزمى نظور عماد -  379

39131   برقم    21211425:  تاريخ ، . الموصيين الشركاء عدا فيما ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل  

 حق وله الغير كفالة وحق بالرهن البنوك وتوكيل البنوك من  متضامن شريك  بسيطة توصية  مرجان عزمى نظور عماد -  380

39131   برقم    21211425:  تاريخ ، . الموصيين الشركاء عدا فيما ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل  

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  يختار ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية   وشريكيه حمد محمد مصطفى احمد مصطفى احمد شركة -  1

3211   برقم    21211415  

:  يختار ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكيه حمد محمد مصطفى احمد مصطفى احمد شركة -  2

3211   برقم    21211415  

3291   برقم    21211415:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكته سليمان محمد سالم خالد -  3  

   برقم    21211423:  ختاري ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركائها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  4

93251 

93251   برقم    21211423:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكية شفيق عادل ارميا -  5  

   برقم    21211423:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكتها القادر عبد أمين نيفين شركة -  6

93251 

   برقم    21211423:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكتيها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  7

93251 

   برقم    21211423:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكتها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  8

93251 

   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركائها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  9

93251 

93251   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكية شفيق عادل ارميا -  10  

   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكتها القادر عبد أمين نيفين شركة -  11

93251 

   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكتيها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  12

93251 

   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكتها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  13

93251 

   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركائها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  14

93251 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

93251   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكية شفيق عادل ارميا -  15  

   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكتها القادر عبد أمين نيفين شركة -  16

93251 

   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكتيها عبدالقادر امين نبيه نيفين -  17

93251 

   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكتها عبدالقادر نامي نبيه نيفين -  18

93251 

:  ختاري ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية   وشركاه الشافعى مصطفى بدران عبداالمام شركة -  19

2239   برقم    21211423  

 21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه الشافعى مصطفى بدران عبداالمام شركة -  20

2239   برقم     

 ، بسيطة يةتوص توقيع على مصدق  بسيطة توصية   وشريكيه ايوب فتحى عادل اندرو شركة/  بجعله الشركة اسم يعدل -  21

21921   برقم    21211423:  تاريخ  

    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكيه سعد جابر الدين بهى طارق شركة -  22

21921   برقم  

:  تاريخ ، طةبسي توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه الحافظ عبد عبود رويشد - المعادن لتشكيل رويشد -  23

21921   برقم    21211423  

   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكية بسخرون داود سمير ايهاب -  24

21921 

   برقم    21211423:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية.  وشريكته شحاتة عطية اهلل عبد يحي -  25

21921 

   برقم    21211423:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على دقمص  تضامن شركة  وشريكية السالم عبد عريف احمد -  26

3124 

:  تاريخ ، ةبسيط توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه طه محمد سيد عنتر االخشاب لتصنيع االبراهيمية -  27

21333   برقم    21211422  

 توصية يعتوق على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه مصطفى محمد محمد الرحيم عبد/  االخشاب لتصنيع االبراهيمية شركة -  28

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، بسيطة  

 توصية عتوقي على مصدق  بسيطة توصية(   وشريكية مصطفى محمد محمد الرحيم عبد)  االخشاب لتصنيع االبراهيمية -  29

21333   برقم    21211422:  تاريخ ، بسيطة  

   برقم    21211422:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكه طلبه شحاته جالل حسام -  30

21333 

:  تاريخ ، سيطةب توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية   وشركاه طلبه شحاته جالل حسام شركة بجعله الشركة اسم يعدل -  31

21333   برقم    21211422  

لتجارهوا لالكياس المنيا -  32  elminya bags and trade تاريخ ، مساهمة شركة توقيع على مصدق  مساهمة شركة  م.م.ش  :

9291   برقم    21211425  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

5111   برقم    21211431:  تاريخ ، محدودة مسئولية ذات توقيع على مصدق  محدودة مسئولية ذات  م.م.ذ.ش فوم ستار -  33  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ورثتهمم استلمتها ميزانية آخر على االول عدا عليهم المدعى حسابات وتسوية التداعى محل الشركة بإنقضاء المحكمة حكمت -  1

:  تاريخ ، الشركة فسخ االبتدائيه اسيوط وشريكته عزيز جرجس جوزيف14  قيمته بحسب الشركة فى ونصيبهم وفاتها قبل

2111   برقم    21211422  

 ورثتهمم استلمتها ميزانية آخر على االول عدا عليهم المدعى حسابات وتسوية التداعى محل الشركة بإنقضاء المحكمة حكمت -  2

:  تاريخ ، الشركة فسخ االبتدائيه اسيوط شريكته و عزيز جرجس جوزيف14  قيمته بحسب الشركة فى ونصيبهم وفاتها قبل

2111   برقم    21211422  

 ورثتهمم استلمتها ميزانية آخر على االول عدا عليهم المدعى حسابات وتسوية التداعى محل الشركة بإنقضاء المحكمة حكمت -  3

:  تاريخ ، الشركة فسخ االبتدائيه اسيوط وشريكتة عزيز جرجس جوزيف14  قيمته بحسب الشركة فى ونصيبهم وفاتها قبل

2111   برقم    21211422  

 ورثتهمم استلمتها ميزانية آخر على االول عدا عليهم المدعى حسابات وتسوية التداعى محل الشركة بإنقضاء المحكمة حكمت -  4

:  اريخت ، الشركة فسخ االبتدائيه اسيوط لاللكترونيات المصرية الوطنية الشركة14  قيمته بحسب الشركة فى ونصيبهم وفاتها قبل

2111   برقم    21211422  

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

3291   برقم    21211415:  تاريخ ، 449  2115/3/11-ج  وشريكته سليمان محمد سالم خالد -  1  

 برقم    21211423:  تاريخ ، 492  2115/11/11-ج   وشريكيه ايوب فتحى عادل اندرو شركة/  بجعله الشركة اسم يعدل -  2

  21921  

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، 492  2115/11/11-ج  وشريكيه سعد جابر الدين بهى طارق شركة -  3  

   برقم    21211423:  تاريخ ، 492  2115/11/11-ج  وشركاه الحافظ عبد عبود رويشد - المعادن لتشكيل رويشد -  4

21921 

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، 492  2115/11/11-ج  وشريكية بسخرون داود سمير ايهاب -  5  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

21921   برقم    21211423:  تاريخ ، 492  2115/11/11-ج.  وشريكته شحاتة عطية اهلل عبد يحي -  6  

4213   برقم    21211422:  تاريخ ، 433  2121/4/21 - ج  وشريكه رضوان يوسف عيسى داحم شركة -  7  

4213   برقم    21211422:  تاريخ ، 433  2121/4/21 - ج  وشريكه رضوان يوسف عيسى احمد شركة -  8  

وشريكية اهلل عطا جورج ميكل الخشبية للصناعات ترينيتى شركة بجعلها الشركه اسم تعديل تم -  9  Trinity Wood Working  

39934   برقم    21211422:  تاريخ ، 432  2112/12/23-ج  

الخشبية والصناعات لالثاث االخوة شركة -  10  BROTHERS تاريخ ، 432  2112/12/23-ج  وشركاه اهلل عطا جورج سامح  :

39934   برقم    21211422  

وشريكية اهلل عطا جورج ميكل الخشبية للصناعات ترينيتى شركة بجعلها الشركه اسم تعديل تم -  11  Trinity Wood Working  

39934   برقم    21211422:  تاريخ ، 435  2112/12/23-ج  

الخشبية والصناعات لالثاث االخوة شركة -  12  BROTHERS تاريخ ، 435  2112/12/23-ج  وشركاه اهلل عطا جورج سامح  :

34399   برقم    21211422  

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، 422  2121/9/22 - ج  وشريكيه عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر -  13  

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، 422  2121/9/22 - ج  وشريكية عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر شركة -  14  

1224   برقم    21211422:  تاريخ ، 422  2121/9/22 - ج  وشريكية عبدالحافظ عبدالعزيز عباس ياسر شركة -  15  

الخشبية والصناعات لالثاث االخوة شركة -  16  BROTHERS تاريخ ، 421  2112/12/23-ج  وشركاه اهلل عطا جورج سامح  :

39934   برقم    21211422  

الخشبية والصناعات لالثاث االخوة شركة -  17  BROTHERS تاريخ ، 421  2112/12/23-ج  شركاهو اهلل عطا جورج سامح  :

39934   برقم    21211422  

4221   برقم    21211425:  تاريخ ، 425  2121-2-13 - ج  م.م.ش الزراعية للتنمية اسيوط شركة -  18  

22122   برقم    21211431:  تاريخ ، 421  2112-5-2 - ج  وشريكية حسان كامل فوزى -  19  

:  تاريخ ، 421  2112-5-2 - ج  البطاريات وتجميع الزراعية االالت لتصنيع وشركاه حسان كامل فوزى شركة -  20

22122   برقم    21211431  

22122   برقم    21211431:  تاريخ ، 421  2112-5-2 - ج  وشريكية حسان كامل فوزى -  21  

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد رهن       

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد بيع   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات رهن    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات بيع    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


