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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  رضوان مهنى دمحمفؤاد الدٌن صالح رضوان) لصاحبها الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئه الرضوان -  1

 الموانٌن احكام مراعاه مع الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئه مصنع وتشغٌل الامه عن 516 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111

 محافظه/ الرئٌسى المركز:  بجهة ، 1نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول المنشاه وعلى والمرارات واللوائح

 عدا فٌما  ع.م.ج فً المعتمده الصناعٌه المناطك احدى/ النشاط ممارسه ومولع شرق سمالوط -للوصنا - سمالوط مركز -المنٌا

 -مسبما الموافمه ٌلزم  سٌناء جزٌره شبه منطمه

 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمرو ابراهٌم احمد جمال/  لصاحبها الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئة الرضا -  2

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة عن 491 برلم 21211311

 - الجدٌده المنٌا مدٌنة/  الرئٌسى المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌه

 شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/ النشاط ممارسه مولع - الرابع الحى المستمبل اسكان( 11) شمة(  و)  12 عمارة

  مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره

 

- 

 ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطٌف ٌس دمحم دمحم/  لصاحبها االلبان وتصنٌع الزراعى لالستصالح النور -  3

 النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه-.  االلبان لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه - عن 513 برلم 21211315 فى لٌد

 كافه على الحصول المنشاه وعلى والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.  اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت

 مولع - المسلمٌن الشبان امام( 8) شمه - الثالث الدور( 9) عماره/  الرئٌسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص

 -مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه حاءان جمٌع/  االنشطه بالى ممارسه

 وتشغٌل الامة عن 518 برلم 21211321 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف جورج عادل دٌنا -  4

 الموانٌن احكام مراعاة مع(  pet من مسترجعة حبٌبات - مسترجعة pet لشور)  البالستٌكٌة المخلفات تدوٌر العاده لتصنٌع مصنع

/  الرئٌسى المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح

 المناطك احدى/ النشاط ممارسه مولع - غرب سمالوط  والصلب الحدٌد بجوار - المدارس شارع - سمالوط مركز - المنٌا محافظة

 - مسبما الموافمه ٌلزم  سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما  ع.م.ج فً المعتمده الصناعٌه

 فى لٌد ، 3111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عبدالنعٌم عبدالرحمن عبدالكرٌم سٌد)  لصاحبها بالست نور -  5

 الموانٌن احكام مراعاة مع. ومطبوع ساده بالستٌن وشنط واكٌاس روالت لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن 489 برلم 21211311

/ الرئٌسى المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح

 الصناعٌه المناطك احدى/  النشاط ممارسه ومولع - تله - رشوان مسجد بجوار الجدٌد الشارع - المنٌا مركز - المنٌا محافظه

 - مسبما الموافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع.م.ج المعتمده

 

 لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عٌاد ٌوسف فتحى مرٌم) لصاحبتها الكهربائٌة االدوات لتصنٌع الٌت مان -  6

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.  الكهربائٌة الدواتا لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن 493 برلم 21211313 فى

 نزله -المنٌا مركز -المنٌا محافظه/  الرئٌسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول المنشاه وعلى

 -مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/ النشاط ممارسه مولع - الفالحٌن

 ، فرد تاجر ،  ابراهٌم احمد دمحم العرب عز/  لصاحبها.  والتورٌدات الطبٌة والمراكز المستشفٌات وتشغٌل وادارة إللامة نبض -  7

 كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح عن 497 برلم 21211318 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس

 ممارسه مولع - المنٌا بندر - بن جاهٌن شارع 6 - المنٌا مدٌنة/  الرئٌسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص

  مسبما  الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/  النشاط
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

- 

 ، فرد تاجر ،  ابراهٌم احمد دمحم العرب عز/  لصاحبها.  والتورٌدات الطبٌة والمراكز المستشفٌات وتشغٌل وادارة إللامة نبض -  8

 وادارة وانشاء الامة -: االستثمار لانون داخل من انشطة عن 497 برلم 21211318 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس

 الطبٌة المراكز وادارة وانشاء الامة - اوطبٌة جٌةعال داخلٌة انشطة من تضمه وما العامه او المتكامله او المتخصصه المستشفٌات

 التى الحاالت ومن للمستشفى بالنسبة شغلها ٌتم التى االسرة عدد من سنوٌا بالمجان%  11 تمدم ان بشرط,  العالجٌة او التشخٌصٌة

 طبٌة اجهزة تورٌد -: االستثمار لانون خارج من انشطة - للمركز بالنسبة لها التشخٌصٌة او العالجٌة او الطبٌة الخدمة تمدٌم ٌتم

 مولع - المنٌا بندر - بن جاهٌن شارع 6 - المنٌا مدٌنة/  الرئٌسى المركز:  بجهة ، الموانٌن احكام مراعاة مع.  طبٌة ومستلزمات

  مسبما  الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/  النشاط ممارسه

 

- 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواللٌل حسن عبدالكرٌم على/  لصاحبها.  الكهربائٌة والمحوالت االبراج لصناعة اللٌل ابو اوالد -  9

 مراعاة مع.  الكهربائٌة والمحوالت االبراج لصناعة مصنع وتشغٌل الامة عن 498 برلم 21211318 فى لٌد ، 1111110111

 المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌه مراراتوال واللوائح الموانٌن احكام

 فٌما  ع.م.ج فً المعتمده الصناعٌه المناطك احدى/ النشاط ممارسه ولع - النوٌرات -ابولرلاص مركز - المنٌا محافظة/  الرئٌسى

 - مسبما الموافمه ٌلزم  سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا

 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق فخرى عاطف فخرى/  لصاحبها والحٌوانى الزراعى لالستثمار الصدٌك -  11

 استزراع - لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح عن 511 برلم 21211328 فى لٌد ،

 تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان لحالتٌنا هاتٌن فى وٌشترط. المستصلحه االراضى

 لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما(  فدان الف عشرٌن من والل فدان الف من اكثر)  الغمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق

 انواع جمٌع تربٌة - 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس

 - على بنى - مزار بنى مركز - المنٌا محافظة/  الرئٌسى المركز:  بجهة ، االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات

 - مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/ النشاط ممارسه مولع

 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق فخرى عاطف فخرى/  لصاحبها والحٌوانى الزراعى لالستثمار الصدٌك -  11

 او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة - اللحوم او التسمٌن او عن 511 برلم 21211328 فى لٌد ،

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع. السمكٌة المزارع الامة - الخٌول تربٌة - اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ

 مركز - المنٌا محافظة/  الرئٌسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى والمرارات

 - مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/ النشاط ممارسه مولع - على بنى - مزار بنى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ومستحضرات والبٌطرٌة البشرٌة االدوٌة تسجٌل اجراءات انهاء   ،  شركة   egy moon pharma فارما مون اٌجً شركه -  1

 الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى الغٌر لدى تصنٌع - الغٌر لدى ماسبك كل وتصنٌع الغذائٌة التوالمكم التجمٌل

 الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن 1 االنشطه هذه لمباشرة

 او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركه ٌجوز و1االنشطه هذه لممارسة

 ، 519 برلم 21211323 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 - الغٌر لدى ماسبك كل وتصنٌع الغذائٌة والمكمالت التجمٌل ومستحضرات والبٌطرٌة البشرٌة االدوٌة تسجٌل اجراءات انهاء عن
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 الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن 1 االنشطه هذه لمباشرة الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى الغٌر لدى تصنٌع

 من وجه باى تشترن ان للشركه ٌجوز و1االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح

 ، الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه

 بجوار- االرضى الدور- التجارة مدرسة شارع من متفرع الوهاب شارع 1 - مطاى مركز -المنٌا محافظه/  الرئٌسى المركز:  بجهة

 -مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/ النشاط ممارسه مولع-لتجارةا مدرسة

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,   ،  شركة   egy moon pharma فارما مون اٌجً شركه -  2

 الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع1 المانون الحكام

 تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  عن ، 519 برلم 21211323 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشره

 كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع1 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او

 شارع من متفرع الوهاب شارع 1 - مطاى مركز -المنٌا محافظه/  الرئٌسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص

 جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/ النشاط ممارسه مولع-التجارة مدرسة بجوار- االرضى الدور- التجارة مدرسة

 -مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء

 لانون داخل من انشطه   ،  شركة   Well pam pharm pharmaceutica I company لألدوٌة فارم بام وٌل شركه -  3

 والمطهرات التجمٌل تمستحضرا تصنٌع - الغذائٌة والمكمالت والبٌطرٌه البشرٌه االدوٌه تصنٌع -: 2117 لسنه 72 االستثمار

 - والمعامل المستشفٌات وتجهٌزات الطبٌة واالجهزه المستلزمات تصنٌع - والكٌماوٌه الصناعٌه والمنظفات الحشرٌة والمبٌدات

 -: 2117 لسنه 72 االستثمار لانون خارج من انشطه - الغٌر لدى التصنٌع - الدوائٌة البحوث خامات تصنٌع - الكامل الدواء تصنٌع

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   المٌام - التصدٌر - التجارٌة التوكٌالت - ماسبك كل فى والتسوٌك والتوزٌع العامه التجاره

 والمكمالت والبٌطرٌه البشرٌه االدوٌه تصنٌع -: 2117 لسنه 72 االستثمار لانون داخل من انشطه عن ، 499 برلم 21211311

 المستلزمات تصنٌع - والكٌماوٌه الصناعٌه والمنظفات الحشرٌة والمبٌدات والمطهرات التجمٌل مستحضرات تصنٌع - الغذائٌة

 - الغٌر لدى التصنٌع - الدوائٌة البحوث خامات تصنٌع - الكامل الدواء تصنٌع - والمعامل المستشفٌات وتجهٌزات الطبٌة واالجهزه

 - التجارٌة التوكٌالت - ماسبك كل فى والتسوٌك والتوزٌع العامه هالتجار -: 2117 لسنه 72 االستثمار لانون خارج من انشطه

 ممارسه مولع - شرق سمالوط - الزعفرانة شارع - سمالوط مركز - المنٌا محافظه/ الرئٌسى المركز:  بجهة ، المٌام - التصدٌر

 - مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/  النشاط

 فى التجارٌة الوكاالت بأعمال  ،  شركة   Well pam pharm pharmaceutica I company لألدوٌة فارم بام وٌل شركه -  4

 هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن 1 ماسبك كل

 لد التى أو بأعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن  ان للشركة ٌجوز 1 االنشطه

.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها

  1نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 دون وذلن 1 ماسبك كل فى التجارٌة الوكاالت بأعمال عن ، 499 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس

 للشركة ٌجوز 1 االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بأعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن  ان

 الموانٌن احكام مراعاة مع.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج او مصر

/ الرئٌسى المركز:  بجهة ، 1نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح

 منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/  النشاط ممارسه مولع - شرق سمالوط - الزعفرانة شارع - سمالوط مركز - المنٌا محافظه

 - مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه

 من وجه باى تشترن ان للشركه وٌجوز. االنشطة هذه لممارسة  ،  شركة   Guten Tag pharma فارما تاج جوتن شركة -  5

,  الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس.  المانون الحكام طبما ذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما

 التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركه وٌجوز. االنشطة هذه لممارسة عن ، 511 برلم 21211328

 او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول

 المجٌدى شارع 51عمار - ملوى مركز - المنٌا محافظة/ الرئٌسى المركز:  بجهة ،. المانون الحكام طبما ذلن بها تلحمها او تشترٌها

 - مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/  االنشطة بالى ممارسه مولع -التحرٌر اسواق امام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والبٌطرٌة البشرٌة االدوٌة تسجٌل اجراءات وانهاء وتوزٌع تجارة  ،  شركة   Guten Tag pharma فارما تاج جوتن شركة -  6

 والمطهرات الطبٌة واالجهزة توالمستلزما الحشرٌة والمبٌدات االطفال والبان التجمٌل ومستحضرات الغذائٌة والمكمالت

 التورٌدات - ماسبك كل فى الغٌر لدى والتصنٌع العطرٌة والنباتات الخاصه واالغذٌة الطبٌعٌة واالعشاب الصناعٌة والمنظفات

 الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن. المصدرٌن سجل شأن فى 1975 لسنة 118 رلم المانون مراعاه مع - التصدٌر - العمومٌة

 برلم 21211328 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط, السارٌة والمرارات واللوائح

 والبان التجمٌل ومستحضرات الغذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة البشرٌة االدوٌة تسجٌل اجراءات وانهاء وتوزٌع تجارة عن ، 511

 الخاصه واالغذٌة الطبٌعٌة واالعشاب الصناعٌة والمنظفات والمطهرات الطبٌة واالجهزة والمستلزمات الحشرٌة والمبٌدات االطفال

 1975 لسنة 118 رلم المانون مراعاه مع - التصدٌر - العمومٌة التورٌدات - ماسبك كل فى الغٌر لدى والتصنٌع العطرٌة والنباتات

 ، الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط, السارٌة والمرارات واللوائح موانٌنال باحكام االخالل دون وذلن. المصدرٌن سجل شأن فى

 االنشطة بالى ممارسه مولع -التحرٌر اسواق امام المجٌدى شارع 51عمار - ملوى مركز - المنٌا محافظة/ الرئٌسى المركز:  بجهة

 - مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/ 

 احكام مراعاه مع.  الكالسٌوم كربونات لطحن مصنع وتشغٌل الامه -  ،  شركة   وشرٌكه حموده شعراوى بلٌغ/  شركه -  7

 3111110111   مالها ،رأس   نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى والمرارات واللوائح الموانٌن

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.  الكالسٌوم كربونات لطحن مصنع وتشغٌل الامه - عن ، 515 برلم 21211315 فى ،لٌدت

 مركز - المنٌا محافظه/  الرئٌسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى والمرارات

  سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما  ع.م.ج فً المعتمده الصناعٌه المناطك احدى/ النشاط ممارسه مولع - النوٌرات - ابولرلاص

 -مسبما الموافمه ٌلزم

 االراضى وتجهٌز استصالح:  2117 لسنة 72 االستثمار لانون داخل من انشطة  ،  شركة   وشرٌكة جمال دمحم كرٌم شركة -  8

 االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط المستصلحه االراضى استزراع - لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌة بالمرافك

 والل فدان الف من اكثر)  الغمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان,  واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه

 جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما( .  فدان الف عشرٌن من

 عن ، 495 برلم 21211314 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   خارج من انشطة -.  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر

 - لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح:  2117 لسنة 72 االستثمار لانون داخل من انشطة

 وان,  واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط المستصلحه االراضى استزراع

 الصادر المناطك عدا فٌما( .  فدان الف عشرٌن من والل فدان الف من اكثر)  الغمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم

 من انشطة -.  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها

 الجمهورٌة انحاء جمٌع/  النشاط ممارسة مولع - المنٌا اول - ٌكن عدلى ش 21 - المنٌا مدٌنة/  الرئٌسى المركز:  بجهة ، خارج

 - مسبما الموافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة عدا فٌما

 احكام مراعاه مع.  الزراعٌة الحاصالت تصدٌر:  2117 لسنة 72 االستثمار لانون  ،  شركة   وشرٌكة جمال دمحم كرٌم شركة -  9

   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 مع.  الزراعٌة الحاصالت تصدٌر:  2117 لسنة 72 االستثمار لانون عن ، 495 برلم 21211314 فى ،لٌدت 3111110111

:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه

 شبة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع/  النشاط ممارسة مولع - المنٌا اول - ٌكن عدلى ش 21 - المنٌا مدٌنة/  الرئٌسى المركز

 - مسبما الموافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 االراضً وتجهٌز استصالح: االستثمار لانون داخل من انشطه   ،  شركة   وشركاؤه علً عبدالحكٌم طلعت دمحم/  شركة -  11

 االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط1 المستصلحه االراضً استزراع - لالستزراع لابله تجعلها التً االساسٌه بالمرافك

 والل فدان الف من اكثر)   الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه

 جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما(  فدان الف عشرٌن من

 فى ،لٌدت 5115110111   مالها ،رأس   وتجفٌف لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه - 2118 لسنه 356 رلم العربٌه مصر

 لابله تجعلها التً االساسٌه بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح: االستثمار لانون داخل من انشطه عن ، 512 برلم 21211314

 االستصالح الغراض مخصصه االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط1 هالمستصلح االراضً استزراع - لالستزراع

 عدا فٌما(  فدان الف عشرٌن من والل فدان الف من اكثر)   الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع

 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ممارسه مولع - البرجاٌه - المنٌا مركز - المنٌا محافظه - الرئٌسً المركز:  بجهة ، وتجفٌف لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه - 2118

  مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/  النشاط

 

- 

 مصنع وتشغٌل الامه - الطبٌه النباتات عدا فٌما الزراعٌه الحاصالت  ،  شركة   وشركاؤه علً عبدالحكٌم طلعت دمحم/  شركة -  11

 عدا فٌما والفاكهه الخضار من الزراعٌه الحاصالت وتجمٌد تبرٌد - والغٌر النفس لحساب والفاكهه الخضار وتغلٌف وتعبئه لتصنٌع

 لسنة 121 رلم المانون مراعاه مع التجارٌه التوكٌالت - العمومٌه التورٌدات:  االستثمار لانون خارج من انشطه الطبٌه النباتات

 بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم 1 التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فً 1982

 الحاصالت عن ، 512 برلم 21211314 فى ،لٌدت 5115110111   مالها ،رأس   الشركة التزام عدم حاله وفى االستثمار

 تبرٌد - والغٌر النفس لحساب والفاكهه الخضار وتغلٌف وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه - الطبٌه النباتات عدا فٌما الزراعٌه

 العمومٌه التورٌدات:  االستثمار لانون خارج من انشطه الطبٌه النباتات عدا فٌما والفاكهه الخضار من الزراعٌه الحاصالت وتجمٌد

 بافراد الشركة تلتزم 1 التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنة 121 رلم المانون مراعاه مع التجارٌه التوكٌالت -

 - الرئٌسً المركز:  بجهة ، الشركة التزام عدم حاله وفى االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز مالٌه حسابات

 ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/  النشاط ممارسه مولع - البرجاٌه - المنٌا مركز - المنٌا محافظه

  مسبما الموافمه

 

- 

 بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا  ،  شركة   وشركاؤه علً عبدالحكٌم طلعت دمحم/  شركة -  12

 مع 1 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2117 لسنه 72 رلم االستثمار

 ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا عن ، 512 برلم 21211314 فى ،لٌدت 5115110111   مالها

 مع 1 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2117 لسنه 72 رلم االستثمار

:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/  النشاط ممارسه مولع - البرجاٌه - المنٌا مركز - المنٌا محافظه - الرئٌسً المركز

  مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره

 

- 

 انواع جمٌع تربٌه:  2117 لسنه 72االستثمار لانون داخل من انشطه   ،  شركة   وشركاؤه واعر عبدالعزٌز فرج/  شركه -  13

 ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌه -2 - اللحوم او اوالتسمٌن االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات

 المماوالت -3:  2117 لسنه 72 االستثمار لانون خارج من انشطه - اللحوم او اوالتسمٌن البٌض اوانتاج التفرٌخ او السالالت النتاج

 التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.   العمومٌه التورٌدات -4- العامه

 لانون داخل من انشطه عن ، 492 برلم 21211312 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشره الالزمه

 تربٌه -2 - اللحوم او اوالتسمٌن االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه:  2117 لسنه 72االستثمار

 خارج من انشطه - اللحوم او اوالتسمٌن البٌض اوانتاج التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.   العمومٌه التورٌدات -4- العامه المماوالت -3:  2117 لسنه 72 االستثمار لانون

 مركز - المنٌا محافظه/  الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى

 -مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/  النشاط ممارسه مولع - بلنصوره عرب -ابولرلاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   لشطبا - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  21211323 ، تارٌخ وفً  271 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(  عبدالحكٌم فتحى دمحم نجالء)  لصاحبها ماركت هاٌبر البدر -  1

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 491    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمرو ابراهٌم احمد جمال/  لصاحبها الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئة الرضا -  1

 اسكان( 11) شمة(  و)  12 عمارة - الجدٌده المنٌا مدٌنة/  الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  عنوانال تعدٌل تم 21211311

  مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/ النشاط ممارسه مولع - الرابع الحى المستمبل

 

- 

 21211311 تارٌخ وفً 489    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( عبدالنعٌم عبدالرحمن عبدالكرٌم سٌد)  لصاحبها بالست نور -  2

 - تله - رشوان مسجد بجوار الجدٌد الشارع - المنٌا مركز - المنٌا محافظه/ الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 - مسبما الموافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع.م.ج المعتمده الصناعٌه المناطك احدى/  النشاط ممارسه ومولع

 تارٌخ وفً 493    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( عٌاد ٌوسف فتحى مرٌم) لصاحبتها الكهربائٌة االدوات لتصنٌع الٌت مان -  3

 ممارسه مولع - الفالحٌن نزله -المنٌا مركز -المنٌا محافظه/  الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313

  -مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/ النشاط

 

 

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابواللٌل حسن عبدالكرٌم على/  لصاحبها.  الكهربائٌة والمحوالت االبراج لصناعة اللٌل ابو اوالد -  4

 -ابولرلاص مركز - المنٌا محافظة/  الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 498



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الموافمه ٌلزم  سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما  ع.م.ج فً المعتمده الصناعٌه المناطك احدى/ النشاط ممارسه ولع - النوٌرات

 - مسبما

  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد دمحم العرب عز/  لصاحبها.  والتورٌدات الطبٌة والمراكز لمستشفٌاتا وتشغٌل وادارة إللامة نبض -  5

 شارع 6 - المنٌا مدٌنة/  الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 497    برلم لٌده سبك

  مسبما  الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/  النشاط ممارسه مولع - المنٌا بندر - بن جاهٌن

 

- 

 وفً 513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف ٌس دمحم دمحم/  لصاحبها االلبان وتصنٌع الزراعى لالستصالح النور -  6

 الشبان امام( 8) شمه - الثالث الدور( 9) عماره/  الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ

   -مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/  االنشطه بالى ممارسه مولع - المسلمٌن

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( رضوان مهنى دمحمفؤاد الدٌن صالح رضوان) لصاحبها الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئه الرضوان -  7

 -للوصنا - سمالوط مركز -المنٌا محافظه/ الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 516

 ٌلزم  سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما  ع.م.ج فً المعتمده الصناعٌه المناطك احدى/ النشاط ممارسه ومولع شرق سمالوط

 -مسبما افمهالمو

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 518    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف جورج عادل دٌنا -  8

 ممارسه مولع - غرب سمالوط  والصلب الحدٌد بجوار - المدارس شارع - سمالوط مركز - المنٌا محافظة/  الرئٌسى المركز ،

 - مسبما الموافمه ٌلزم  سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما  ع.م.ج فً المعتمده الصناعٌه المناطك احدى/ النشاط

 تارٌخ وفً 521    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  حنا اسحاق فوزى اسحاق)  لصاحبها حنا اسحاق فوزى اسحاق -  9

 البلون الثانٌه الخلٌه الثالث الصناعى المطاع 26 رلم المطعه/  الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325

 المنٌا محافظه المطاهره - النٌل شرق المطاهره الصناعٌه بالمنطمه( هـ) 

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  حنٌن ٌنى عدلى شٌرٌن)  لصاحبتها والتغلٌف التعبئه لمستلزمات monpack بان مون -  11

 الوحده/  بعدالتعدٌل النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 486

 المنٌا بمحافظة - المطاهرة بمجمع الصناعٌة بالمنطمة( 61) رلم

 وفً 511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صادق فخرى عاطف فخرى/  لصاحبها والحٌوانى الزراعى لالستثمار الصدٌك -  11

 مولع - على بنى - مزار بنى مركز - المنٌا محافظة/  الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ

 - مسبما الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/ النشاط ممارسه

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 416   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خلٌل دمحم سعد على)  لصاحبها الزراعٌه للمخصبات كٌم الماضى -  1

 مع.  2118 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323

 التزام عدم حالة وفى 2117لسنة72رلم االستثمار بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بإفراد المنشاه التزام

 خارج االنشطة تتمتع وال 2117لسنة 72رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأه

 المنشاه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع. المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون

 . نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 416   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خلٌل دمحم سعد على)  لصاحبها الزراعٌه والمخصبات الحشرٌه للمبٌدات كٌم الماضى -  2

 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً

 وفى 2117لسنة72رلم االستثمار بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بإفراد المنشاه التزام مع.  2118

 تتمتع وال 2117لسنة 72رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأه التزام عدم حالة

 السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع. المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة

 . نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول المنشاه وعلى

 تارٌخ وفً 416   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خلٌل دمحم سعد على)  لصاحبها الزراعٌه للمخصبات كٌم الماضى -  3

 (  الخام الماده:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323

 -:2117لسنة 72رلم االستثمار لانون خارج من انشطة

                                                        المستوردٌن سجل شأن فى 1982لسنة 121 رلم المانون بأحكام المنشأه وتلتزم - االستٌراد  -7 

 والمناطك النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن)  والمبٌدات الزراعٌه والمخصبات لالسمده والبٌع االتجار - 8

 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المدٌم الوادى خارج

 لسنه

 416   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خلٌل دمحم سعد على)  لصاحبها الزراعٌه والمخصبات الحشرٌه للمبٌدات كٌم الماضى -  4

 (  الخام الماده:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً

 -:2117لسنة 72رلم االستثمار لانون خارج من انشطة

                                                        المستوردٌن سجل شأن فى 1982لسنة 121 رلم المانون بأحكام المنشأه وتلتزم - االستٌراد  -7 

 والمناطك النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن)  والمبٌدات الزراعٌه والمخصبات لالسمده والبٌع االتجار - 8

 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المدٌم الوادى خارج

 لسنه

 تارٌخ وفً 416   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خلٌل دمحم سعد على)  هالصاحب الزراعٌه للمخصبات كٌم الماضى -  5

 : بجعله النشاط ٌعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323

 :  2117لسنة 72رلم االستثمار لانون داخل من انشطة

 .  الزراعٌه المخصبات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -1

  سائله وورلٌه ومخلبٌه مركبه اسمده وتعبئه لخلط مصنع وتشغٌل الامه-2

  المنزلٌه الحشرٌه المبٌدات وتعبئه لخلط مصنع وتشغٌل الامه-3

  البٌطرٌه الحشرٌه المبٌدات وتعبئه لخلط مصنع وتشغٌل الامه-4

  عامه صحه حشرٌه مبٌدات وتعبئه لخلط مصنع وتشغٌل الامه-5

 تصنٌع دون فمط البارد على وتعبئه خلط) الزراعٌه المبٌدات وتعبئه لخلط مصنع وتشغٌل الامه-6

 416   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خلٌل دمحم سعد على)  لصاحبها الزراعٌه والمخصبات الحشرٌه للمبٌدات كٌم الماضى -  6

 : بجعله النشاط ٌعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً

 :  2117لسنة 72رلم االستثمار لانون داخل من انشطة

 .  الزراعٌه المخصبات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  سائله وورلٌه ومخلبٌه مركبه اسمده وتعبئه لخلط مصنع وتشغٌل الامه-2

  المنزلٌه الحشرٌه المبٌدات وتعبئه لخلط مصنع وتشغٌل الامه-3

  رٌهالبٌط الحشرٌه المبٌدات وتعبئه لخلط مصنع وتشغٌل الامه-4

  عامه صحه حشرٌه مبٌدات وتعبئه لخلط مصنع وتشغٌل الامه-5

 تصنٌع دون فمط البارد على وتعبئه خلط) الزراعٌه المبٌدات وتعبئه لخلط مصنع وتشغٌل الامه-6

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم21211311 تارٌخ وفً 489   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( عبدالنعٌم عبدالرحمن عبدالكرٌم سٌد)  لصاحبها بالست نور -  1

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 تارٌخ وفً 491   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمرو ابراهٌم احمد جمال/  لصاحبها الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئة الرضا -  2

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311

 تارٌخ وفً 493   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( عٌاد ٌوسف فتحى مرٌم) لصاحبتها الكهربائٌة االدوات لتصنٌع الٌت مان -  3

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313

  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد دمحم العرب عز/  لصاحبها.  والتورٌدات الطبٌة والمراكز المستشفٌات وتشغٌل وادارة إللامة نبض -  4

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 497   برلم لٌده سبك

   برلم لٌده بكس  ، فرد تاجر ، ابواللٌل حسن عبدالكرٌم على/  لصاحبها.  الكهربائٌة والمحوالت االبراج لصناعة اللٌل ابو اوالد -  5

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 498

 وفً 513   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف ٌس دمحم دمحم/  لصاحبها االلبان وتصنٌع الزراعى لالستصالح النور -  6

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( رضوان مهنى دمحمفؤاد الدٌن صالح رضوان) لصاحبها الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئه الرضوان -  7

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 516

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 518   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف جورج عادل دٌنا -  8

 استثمار

 وفً 511   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صادق فخرى عاطف فخرى/  لصاحبها والحٌوانى الزراعى لالستثمار الصدٌك -  9

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 271   برلم    21211323:  تارٌخ ،   عبدالحافظ سٌد هالل دمحم -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شطبال - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   267:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  مصر اكسفورد   - 1

 - 26918142412211/ لومى رلم - رضوان مجلى عبدالعظٌم جمال/ السٌد وتعٌن التصفٌه تحت الشركه وضع على الموافمه

 لدى لها وما التزامات من علٌها وما دٌون من الشركه على ما حصر ومهمته للشركه التصفٌه باعمال للمٌام للشركه لانونى كمصفى

 الغٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم   21211316 تارٌخ وفى ،   263:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه الجواد عبد بدر عصام/  شركه   - 2

 الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   263:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه عبدالجواد بدر عصام   - 3

 الفرع الغاء تم

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   237:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها امبارن عبدالكرٌم فتحى راوٌه   - 4

/ لومى رلم -  دمحم زٌنهم دمحم عالء/ السٌد وتعٌن التصفٌه تحت الشركه وضع على الموافمه  السجل شطب/محو

 علٌها وما دٌون من الشركه على ما حصر ومهمته للشركه التصفٌه باعمال للمٌام للشركه لانونى كمصفى - 28211162411351

 الغٌر لدى لها وما التزامات من

:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،(   مصر فلكس)  واالعالن الدعاٌة وماكٌنات خامات وتوزٌع الستٌراد مصر فلكس   - 5

 عزبة الولٌد بن خالد شارع المنٌا مدٌنة فى الكائن الشركه فرع غلك تم  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   391

 فى الماهره استثمار تجارى سجل مكتب من الصادر وتاشٌر االستثمار هٌئة من ادارى لرار على بناء وذلن عنه لالستغناء - الخشابه

2121/3/14 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 479، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌة محمود مجاهد الرحمن عبد شركة -  1

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211317،   تارٌخ وفً 157، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكتٌه كٌرلس امٌن كامل سامى/ شركه -  2

  جنٌه  2111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تم 21211317،   تارٌخ وفً 157، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه كٌرلس امٌن كامل سامى/  الشركه اسم تعدٌل -  3

  جنٌه  2111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تعدٌل تم 21211317،   تارٌخ وفً 157، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكتٌه كٌرلس امٌن كامل سامى/  شركة -  4

  جنٌه  2111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211316،   تارٌخ وفً 263، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه عبدالجواد بدر عصام -  5

  جنٌه  61111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 21211316،   تارٌخ وفً 263، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه ٌوسف سٌد دمحم طارق/  شركة -  6

  جنٌه  61111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211316،   تارٌخ وفً 263، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة هوشرٌك عبدالجواد بدر عصام/   شركه -  7

  جنٌه  61111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 432، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائه راغب جمعه الحسٌنى شركة -  8

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 432، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائها حسن احمد حسن شرٌفه -  9

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 432، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائه راغب جمعه الحسٌنى شركة -  11

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 432، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائها حسن احمد حسن شرٌفه -  11

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 432، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائه راغب جمعه الحسٌنى شركة -  12

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 432، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائها حسن احمد حسن شرٌفه -  13

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 266، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه دمحم دمحم على احمد -  14

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 266، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه دمحم دمحم على احمد/  شركه -  15

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 266، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه دمحم دمحم على احمد -  16

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 266، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه دمحم دمحم على احمد/  شركه -  17

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

   تارٌخ وفً 243، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات(  م.م.ذ.ش)  المتجدده للطالة سفنكس اٌجى شركة -  18

  جنٌه  21251110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211324،

   تارٌخ وفً 243، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات(  م.م.ذ.ش)  المتجدده للطالة سفنكس اٌجى شركة -  19

  جنٌه  21251110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211324،

   تارٌخ وفً 243، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات(  م.م.ذ.ش)  المتجدده للطالة سفنكس اٌجى شركة -  21

  جنٌه  21251110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211324،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 23    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، x zone egypt مصر زوون اكس شركه -  1

  - االدارى بالدور - ادارى شمه -(13) رلم االندلس برج شلبى تمسٌم - المنٌا مدٌنه/  الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 مسبما الموافمه ٌلزم  سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما  ع.م.ج فً المعتمده الصناعٌه المناطك احدى/ النشاط ممارسه مولع

- 

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 479    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌة محمود مجاهد الرحمن عبد شركة -  2

 بلون( 4) رلم المطعه - الجدٌده المنٌا مدٌنه - المنٌا محافظه/  النشاط ممارسه ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  الصناعٌه بالمنطمه -( ب) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 263    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه عبدالجواد بدر عصام -  3

 الغذاء بمنطمة13-11رلم المطعه من جزء ارلام لطع/فى والرابع والثانى االول النشاط ممارسة ومولع المركزالرئٌسى ،:   الـتأشٌر

 سٌناء جزٌرة شبه منطمه فٌماعدا الجمهورٌه انحاء جمٌع/الثالث النشاط ممارسه مولع-بالمطاهره الصناعٌة المنطمة-االستراتٌجى

 العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 263    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌوسف سٌد دمحم طارق/  شركة -  4

-11رلم المطعه من جزء ارلام لطع/فى والرابع والثانى االول النشاط ممارسة ومولع المركزالرئٌسى ،:   الـتأشٌر وصف, 

 شبه منطمه فٌماعدا الجمهورٌه انحاء جمٌع/الثالث النشاط ممارسه مولع-بالمطاهره الصناعٌة المنطمة-االستراتٌجى الغذاء بمنطمة13

 سٌناء جزٌرة

 العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 263    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه عبدالجواد بدر عصام/   شركه -  5

-11رلم المطعه من جزء ارلام لطع/فى والرابع والثانى االول النشاط ممارسة ومولع الرئٌسىالمركز ،:   الـتأشٌر وصف, 

 شبه منطمه فٌماعدا الجمهورٌه انحاء جمٌع/الثالث النشاط ممارسه مولع-بالمطاهره الصناعٌة المنطمة-االستراتٌجى الغذاء بمنطمة13

 سٌناء جزٌرة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 263    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه عبدالجواد بدر عصام -  6

  الفرع الغاء تم ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 263    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌوسف سٌد دمحم طارق/  شركة -  7

  الفرع الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 263    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه عبدالجواد بدر عصام/   شركه -  8

  الفرع الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 432    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائه راغب جمعه الحسٌنى شركة -  9

 احدى/  والثالجات الصناعى النشاط ممارسة مولع - المنٌا بندر - شعراوى هدى ش 19/الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف, 

 انحاء جمٌع/  االنشطة بالى ممارسة مولع - سٌناء جزٌرة شبة فٌماعدا العربٌة مصر بجمهورٌة المعتمده الصناعٌة المناطك

 .الجمهورٌة

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 432    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائها حسن احمد حسن شرٌفه -  11

 احدى/  والثالجات الصناعى النشاط ممارسة مولع - المنٌا بندر - شعراوى هدى ش 19/الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 انحاء جمٌع/  االنشطة بالى ممارسة مولع - سٌناء جزٌرة شبة فٌماعدا العربٌة مصر بجمهورٌة المعتمده الصناعٌة المناطك

 .الجمهورٌة

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المٌاه فالتر وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه/  النشاط تعدٌل تم  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه هللا رزق اسحاق رٌمون شركه -  1

 الالزمه التراخٌص كافه على الحصول المنشاه وعلى السارٌه واللوائح والمرارات الموانٌن احكام مراعاه مع. ومستلزماتها وشمعاتها

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 62   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشره

 االلكترونٌة االجهزه وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه  محدودة مسئولٌة ذات ، x zone egypt مصر زوون اكس شركه -  2

 وانشطه البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌه انشطه من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعه -

 مالٌه حسابات بافراد الشركه التزام مع.  العامه المماوالت - العمومٌه داتالتورٌ - التكنولوجى والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد

 بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله االستثماروفى بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 23   برلم لٌدها سبك  ، لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز

 محدودة مسئولٌة ذات:  التأشٌر

 االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2117  محدودة مسئولٌة ذات ، x zone egypt مصر زوون اكس شركه -  3

 على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.  المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات

 ذات:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 23   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه

 محدودة مسئولٌة

 من متنوعه جاهزه ملبوسات صنع/  بجعله النشاط تعدٌل تم  تضامن شركة ، وشرٌكٌة محمود مجاهد الرحمن عبد شركة -  4

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  العسكرٌه المالبس عدا فٌما متنوعه منسوجات وصنع المشه

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 479   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 تضامن شركة:  تأشٌرال

 من متنوعه جاهزه ملبوسات صنع/  بجعله النشاط تعدٌل تم  تضامن شركة ، وشرٌكٌة محمود مجاهد الرحمن عبد شركة -  5

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  العسكرٌه المالبس عدا فٌما متنوعه منسوجات وصنع المشه

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 479   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 تضامن شركة:  التأشٌر

 االستثمار -:االستثمار لانون داخل انشطة/ بجعله النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركائها ٌنى زكى حلمى سناء شركة -  6

 ماورد مراعاه مع سٌناء جزٌرة شبة منطمة فٌماعدا الجدٌد الوادى خارج والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى

 وتنمٌة والامة تخطٌط - 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار

 - انواعها بكافة االعالف لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - ومنزلٌة كهربائٌة اجهزة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - العمرانٌة المناطك

,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 188   برلم لٌدها سبك  ، السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف

 العمارى االستثمار -:االستثمار لانون داخل انشطة/ بجعله النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركائها ٌنى زكى حلمى سناء -  7

 بمرار ماورد مراعاه مع سٌناء جزٌرة شبة منطمة فٌماعدا الجدٌد الوادى خارج والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن

 المناطك وتنمٌة والامة تخطٌط - 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس

 تربٌة - انواعها بكافة االعالف لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - ومنزلٌة كهربائٌة اجهزة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - العمرانٌة

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 188   برلم لٌدها سبك  ، السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 االراضى وتجهٌز استصالح - اللحوم او التسمٌن او االلبان او  بسٌطة توصٌة ، وشركائها ٌنى زكى حلمى سناء شركة -  8

 االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط المستصلحه االراضى واستزراع,  لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌة بالمرافك

 عدا فٌما الغمر بطرٌك الرى ولٌس االستزراع فى الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه

 خارج انشطة/  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس ولرار 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك

 تم21211318 تارٌخ وفً 188   برلم لٌدها سبك  ، بالمدن والسرامٌن والصحٌة الكهربائٌة اتاالدو تجارة -: االستثمار لانون

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح - اللحوم او التسمٌن او االلبان او  بسٌطة توصٌة ، وشركائها ٌنى زكى حلمى سناء -  9

 مخصصه االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط المستصلحه االراضى واستزراع,  لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌة

 المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الرى ولٌس االستزراع فى الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض

 لانون خارج انشطة/  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس ولرار 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر

 تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 188   برلم لٌدها سبك  ، بالمدن والسرامٌن والصحٌة الكهربائٌة االدوات تجارة -: االستثمار

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع المانون بذات  بسٌطة توصٌة ، وشركائها ٌنى زكى حلمى سناء شركة -  11

 تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 188   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع المانون بذات  بسٌطة توصٌة ، وشركائها ٌنى زكى حلمى سناء -  11

 النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 188   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف, 

 خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات  بسٌطة توصٌة ، كائهاوشر ٌنى زكى حلمى سناء شركة -  12

 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى

 لسنة 121 رلم المانون مراعاه مع التجارٌة التوكٌالت - 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117

 بالمدن واالدوٌة التجمٌل ومستحضرات الطبٌة المستلزمات وتوزٌع تجارة - التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شأن فى 1982

,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 188   برلم لٌدها سبك  ، والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف

 الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات  بسٌطة توصٌة ، وشركائها ٌنى زكى حلمى سناء -  13

 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما المدٌم

 1982 لسنة 121 رلم المانون مراعاه مع التجارٌة التوكٌالت - 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه

 توالمجتمعا بالمدن واالدوٌة التجمٌل ومستحضرات الطبٌة المستلزمات وتوزٌع تجارة - التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شأن فى

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 188   برلم لٌدها سبك  ، والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌده العمرانٌة

 بسٌطة توصٌة

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج  بسٌطة توصٌة ، وشركائها ٌنى زكى حلمى سناء شركة -  14

 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌئة

 الشركه التزم عدم حاله وفى االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركه تلتزم 2118 لسنة

 خارج االنشطه تمتع عدم مع.  2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 188   برلم لٌدها سبك  ، الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون

 بسٌطة توصٌة

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج  بسٌطة توصٌة ، وشركائها ٌنى زكى حلمى سناء -  15

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما

 بهذا الشركه التزم عدم حاله وفى االستثمار بمانون دهالوار لالنشطه مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركه تلتزم 2118

 لانون خارج االنشطه تمتع عدم مع.  2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 188   برلم لٌدها سبك  ، الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار

 بسٌطة توصٌة

 لذات افرنجً خبز دلٌك النتاج مطحن وتشغٌل الامة-1/ بجعلة النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه عبدالجواد بدر عصام -  16

 المكرونة النتاج خط وتشغٌل لامة-4. الشركة لذات والردة الدلٌك تجارة-3. الشركة لذات الغالل وتخزٌن حفظ صوامع-2.  الشركة

 كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  الشركة لذات الفاخر الدلٌك من والشعرٌة

 توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 263   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشرة االزمة التراخٌص

 بسٌطة

 خبز دلٌك النتاج مطحن وتشغٌل الامة-1/ بجعلة النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌوسف سٌد دمحم طارق/  شركة -  17

 خط وتشغٌل لامة-4. الشركة لذات والردة الدلٌك تجارة-3. الشركة لذات الغالل وتخزٌن حفظ صوامع-2.  الشركة لذات افرنجً

 الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  الشركة لذات الفاخر الدلٌك من والشعرٌة المكرونة النتاج

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 263   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشرة االزمة التراخٌص كافة علً الحصول

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 خبز دلٌك النتاج مطحن وتشغٌل الامة-1/ بجعلة النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، كهوشرٌ عبدالجواد بدر عصام/   شركه -  18

 خط وتشغٌل لامة-4. الشركة لذات والردة الدلٌك تجارة-3. الشركة لذات الغالل وتخزٌن حفظ صوامع-2.  الشركة لذات افرنجً

 الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  الشركة لذات الفاخر الدلٌك من والشعرٌة المكرونة النتاج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 263   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشرة االزمة التراخٌص كافة علً الحصول

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 مصنع وتشغٌل الامه - زراعٌه حاصالت وتعبئه لغربله مصنع وتشغٌل الامه -  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه دمحم دمحم على احمد -  19

 الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع. الغذائٌه المواد وتغلٌف تعبئه

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 266   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشره

 وتشغٌل الامه - زراعٌه حاصالت وتعبئه لغربله مصنع وتشغٌل الامه -  بسٌطة توصٌة ، وشركاه دمحم دمحم على احمد/  شركه -  21

 التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع. الغذائٌه المواد وتغلٌف تعبئه مصنع

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 266   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها اشرهلمب الالزمه

 مصنع وتشغٌل الامه - زراعٌه حاصالت وتعبئه لغربله مصنع وتشغٌل الامه -  تضامن شركة ، وشرٌكه دمحم دمحم على احمد -  21

 الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع. الغذائٌه المواد وتغلٌف تعبئه

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 266   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشره

 وتشغٌل الامه - زراعٌه حاصالت وتعبئه لغربله مصنع وتشغٌل الامه -  تضامن شركة ، وشركاه دمحم دمحم على احمد/  شركه -  22

 التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع. الغذائٌه المواد وتغلٌف تعبئه مصنع

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 266   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشره الالزمه

 التجارى للسجل العام المركز فى كما النشاط لٌصبح الشركه غرض تعدٌل  مساهمة شركة ،( غاز طالة)  والطالة الغاز -  23

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 437   برلم لٌدها سبك  ، الماهره استثمار

 انشاء -14. وللغٌر للشركة والداجنه والحٌوانٌة الزراعٌة المنتجات  بسٌطة توصٌة ، وشركائه راغب جمعه الحسٌنى شركة -  24

  ،.  وتوزٌعه تدوٌره واعاده والبوتاجاز الطبٌعى الغاز الستغالل محطات وادارة الامة -15.  وتسوٌمها وبٌعها العلف النتاج مصانع

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  لنشاطا تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 432   برلم لٌدها سبك

 انشاء -14. وللغٌر للشركة والداجنه والحٌوانٌة الزراعٌة المنتجات  بسٌطة توصٌة ، وشركائها حسن احمد حسن شرٌفه -  25

  ،.  وتوزٌعه تدوٌره واعاده والبوتاجاز الطبٌعى الغاز الستغالل محطات وادارة الامة -15.  وتسوٌمها وبٌعها العلف النتاج مصانع

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 432   برلم لٌدها سبك

 األراضً وتجهٌز استصالح -1/ بجعله الشركة غرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركائه راغب جمعه الحسٌنى شركة -  26

 األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك

 الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة

 أنواع جمٌع تربٌة -2. 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها

 تم21211322 تارٌخ وفً 432   برلم لٌدها سبك  ،. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -1/ بجعله الشركة غرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركائها حسن احمد حسن شرٌفه -  27

 مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة

 لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض

 الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -2. 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس

 النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 432   برلم لٌدها سبك  ،. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف, 

 إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -3  بسٌطة توصٌة ، وشركائه راغب جمعه الحسٌنى شركة -  28

 المجمد أو المبرد النمل -5 األسمان صٌد وكذا السمكٌة المزارع إلامة -4. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت

 وتشغٌل الامة-6  تجمٌدها او وتبرٌدها الغذائٌة والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات للبضائع

 الغالل وتخزٌن حفظ صوامع -8. الحاوٌات وتداول تشغٌل محطات -7 والصناعٌة الزراعٌة والحاصالت المنتجات لحفظ الثالجات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 432   برلم لٌدها سبك  ، الالزمة والتفرٌغ الشحن أعمال ذكر ما وٌشمل

 بسٌطة توصٌة

 السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -3  بسٌطة توصٌة ، وشركائها حسن احمد حسن شرٌفه -  29

 للبضائع المجمد أو المبرد النمل -5 األسمان صٌد وكذا السمكٌة المزارع إلامة -4. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو

 وتشغٌل الامة-6  تجمٌدها او وتبرٌدها الغذائٌة والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات

 الغالل وتخزٌن حفظ صوامع -8. الحاوٌات وتداول تشغٌل محطات -7 والصناعٌة الزراعٌة والحاصالت المنتجات لحفظ الثالجات

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 432   برلم لٌدها سبك  ، الالزمة والتفرٌغ الشحن أعمال ذكر ما وٌشمل

 بسٌطة توصٌة

 االلبان منتجات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -9. النشاط لمباشرة  بسٌطة توصٌة ، وشركائه راغب جمعه الحسٌنى شركة -  31

 مع حده على نشاط لكل مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع لانونا به مسموح هو فٌما العمومٌة التورٌدات -11

 فى الدخول -11. نشاطها لمباشرة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح المانون احكام مراعاة

 والفواكه الخضر لفرز مصنع وتشغٌل الامة -12. لانونا به مسموح هو فٌما الشركة بنشاط المرتبطه العامه والمنالصات مزاداتال

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 432   برلم لٌدها سبك  ، انواع جمٌع وتسوٌك تصنٌع -13. وتجمٌدها وحفظها

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 -11 االلبان منتجات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -9. النشاط لمباشرة  بسٌطة توصٌة ، وشركائها حسن احمد حسن شرٌفه -  31

 مراعاة مع حده على نشاط لكل مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع لانونا به مسموح هو فٌما العمومٌة التورٌدات

 المزادات فى الدخول -11. نشاطها لمباشرة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح المانون احكام

 وحفظها والفواكه الخضر لفرز مصنع وتشغٌل الامة -12. لانونا به مسموح هو فٌما الشركة بنشاط المرتبطه العامه والمنالصات

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 432   برلم لٌدها سبك  ، انواع جمٌع وتسوٌك تصنٌع -13. وتجمٌدها

 بسٌطة توصٌة

 النشاط تعدٌل تم  بسٌطة توصٌة ، وشركاه على حسن محسن واللحوم والخضروات الفواكه لحفظ الخواجه اوالد شركه -  32

 1982 لسنه 121رلم المانون مراعاه مع 1اللحوم وتصنٌع والتصدٌر واالستٌراد واللحوم والفاكهه الخضروات لحفظ ثالجة/ بجعله

 مستملة حسابات افراد بشرط المصدرٌن سجل شان فى 1975 لسنه 118 رلم المانون مراعاه مع 1 المستوردٌن سجل شان فى

 وفً 384   برلم لٌدها سبك  ، 1نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص على الحصول الشركه وعلى نشاط لكل خاص مالى ومركز

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ

 النشاط تعدٌل تم  بسٌطة توصٌة ،(  واللحوم والخضروات الفواكه لحفظ الخواجه اوالد شركه)  وشركاه دمحم على حسن -  33

 1982 لسنه 121رلم المانون مراعاه مع 1اللحوم وتصنٌع والتصدٌر واالستٌراد واللحوم والفاكهه الخضروات لحفظ ثالجة/ بجعله

 مستملة حسابات افراد بشرط المصدرٌن سجل شان فى 1975 لسنه 118 رلم المانون مراعاه مع 1 المستوردٌن سجل شان فى

 وفً 384   برلم لٌدها سبك  ، 1نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص على الحصول الشركه وعلى نشاط لكل خاص مالى ومركز

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ

 النشاط تعدٌل تم  بسٌطة توصٌة ، وشركاه على حسن محسن واللحوم والخضروات الفواكه لحفظ الخواجه اوالد شركه -  34

 1982 لسنه 121رلم المانون مراعاه مع 1اللحوم وتصنٌع والتصدٌر واالستٌراد واللحوم والفاكهه الخضروات لحفظ ثالجة/ بجعله

 مستملة حسابات افراد بشرط المصدرٌن سجل شان فى 1975 لسنه 118 رلم المانون مراعاه مع 1 المستوردٌن سجل شان فى

 وفً 384   برلم لٌدها سبك  ، 1نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص على الحصول الشركه وعلى نشاط لكل خاص مالى ومركز

 بسٌطة توصٌة:  لتأشٌرا وصف,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ

 النشاط تعدٌل تم  تضامن شركة ،(  واللحوم والخضروات الفواكه لحفظ الخواجه اوالد شركه)  وشركاه دمحم على حسن -  35

 1982 لسنه 121رلم المانون مراعاه مع 1اللحوم وتصنٌع والتصدٌر واالستٌراد واللحوم والفاكهه الخضروات لحفظ ثالجة/ بجعله

 مستملة حسابات افراد بشرط المصدرٌن سجل شان فى 1975 لسنه 118 رلم المانون مراعاه مع 1 المستوردٌن سجل شان فى

 وفً 384   برلم لٌدها سبك  ، 1نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص على الحصول الشركه وعلى نشاط لكل خاص مالى ومركز

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/ بجعله النشاط تعدٌل تم  تضامن شركة ، وشركاه على حسن محسن واللحوم والخضروات الفواكه لحفظ الخواجه اوالد شركه -  36

 شان فى 1982 لسنه 121رلم المانون مراعاه مع 1اللحوم وتصنٌع والتصدٌر واالستٌراد واللحوم والفاكهه الخضروات لحفظ ثالجة

 مالى ومركز مستملة حسابات افراد بشرط المصدرٌن سجل شان فى 1975 لسنه 118 رلم المانون مراعاه مع 1 المستوردٌن سجل

 تارٌخ وفً 384   برلم لٌدها سبك  ، 1نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص على الحصول الشركه وعلى نشاط لكل خاص

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211331

 النشاط تعدٌل تم  تضامن شركة ،(  واللحوم والخضروات الفواكه لحفظ الخواجه اوالد شركه)  وشركاه دمحم على حسن -  37

 1982 لسنه 121رلم المانون مراعاه مع 1اللحوم وتصنٌع والتصدٌر واالستٌراد واللحوم والفاكهه الخضروات لحفظ ثالجة/ بجعله

 مستملة حسابات افراد بشرط المصدرٌن سجل شان فى 1975 لسنه 118 رلم المانون مراعاه مع 1 المستوردٌن سجل شان فى

 وفً 384   برلم لٌدها سبك  ، 1نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص على الحصول الشركه وعلى نشاط لكل خاص مالى ومركز

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ

/ بجعله النشاط تعدٌل تم  تضامن شركة ، وشركاه على حسن محسن واللحوم والخضروات الفواكه لحفظ الخواجه اوالد شركه -  38

 شان فى 1982 لسنه 121رلم المانون مراعاه مع 1اللحوم وتصنٌع والتصدٌر واالستٌراد واللحوم والفاكهه الخضروات لحفظ ثالجة

 مالى ومركز مستملة حسابات افراد بشرط المصدرٌن سجل شان فى 1975 لسنه 118 رلم المانون مراعاه مع 1 المستوردٌن سجل

 تارٌخ وفً 384   برلم لٌدها سبك  ، 1نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص على الحصول الشركه وعلى نشاط لكل خاص

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211331

 النشاط تعدٌل تم  تضامن شركة ،(  واللحوم والخضروات الفواكه لحفظ الخواجه اوالد شركه)  وشركاه دمحم على حسن -  39

 1982 لسنه 121رلم المانون مراعاه مع 1اللحوم وتصنٌع والتصدٌر واالستٌراد واللحوم والفاكهه الخضروات لحفظ ثالجة/ بجعله

 مستملة حسابات افراد بشرط المصدرٌن سجل شان فى 1975 لسنه 118 رلم المانون مراعاه مع 1 المستوردٌن سجل شان فى

 وفً 384   برلم لٌدها سبك  ، 1نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص على الحصول الشركه وعلى نشاط لكل خاص مالى ومركز

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ

/ بجعله النشاط تعدٌل تم  تضامن شركة ، شركاهو على حسن محسن واللحوم والخضروات الفواكه لحفظ الخواجه اوالد شركه -  41

 شان فى 1982 لسنه 121رلم المانون مراعاه مع 1اللحوم وتصنٌع والتصدٌر واالستٌراد واللحوم والفاكهه الخضروات لحفظ ثالجة

 مالى ومركز مستملة حسابات افراد بشرط المصدرٌن سجل شان فى 1975 لسنه 118 رلم المانون مراعاه مع 1 المستوردٌن سجل

 تارٌخ وفً 384   برلم لٌدها سبك  ، 1نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص على الحصول الشركه وعلى نشاط لكل خاص

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211331

 النشاط تعدٌل تم  بسٌطة توصٌة ،(  واللحوم والخضروات الفواكه لحفظ الخواجه اوالد شركه)  وشركاه دمحم على حسن -  41

 1982 لسنه 121رلم المانون مراعاه مع 1اللحوم وتصنٌع والتصدٌر واالستٌراد واللحوم والفاكهه الخضروات لحفظ ثالجة/ بجعله

 مستملة حسابات افراد بشرط المصدرٌن سجل شان فى 1975 لسنه 118 رلم المانون مراعاه مع 1 المستوردٌن سجل شان فى

 وفً 384   برلم لٌدها سبك  ، 1نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص على الحصول الشركه وعلى نشاط لكل خاص مالى ومركز

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ

 النشاط تعدٌل تم  بسٌطة توصٌة ، وشركاه على حسن محسن واللحوم والخضروات الفواكه لحفظ الخواجه اوالد شركه -  42

 1982 لسنه 121رلم المانون مراعاه مع 1اللحوم وتصنٌع والتصدٌر واالستٌراد واللحوم والفاكهه الخضروات لحفظ ثالجة/ بجعله

 مستملة حسابات افراد بشرط المصدرٌن سجل شان فى 1975 لسنه 118 رلم المانون مراعاه مع 1 المستوردٌن سجل شان فى

 وفً 384   برلم لٌدها سبك  ، 1نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص على الحصول لشركها وعلى نشاط لكل خاص مالى ومركز

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ

 النشاط تعدٌل تم  بسٌطة توصٌة ،(  واللحوم والخضروات الفواكه لحفظ الخواجه اوالد شركه)  وشركاه دمحم على حسن -  43

 1982 لسنه 121رلم المانون مراعاه مع 1اللحوم وتصنٌع والتصدٌر واالستٌراد واللحوم والفاكهه الخضروات لحفظ ثالجة/ بجعله

 مستملة حسابات افراد بشرط المصدرٌن سجل شان فى 1975 لسنه 118 رلم المانون مراعاه مع 1 المستوردٌن سجل شان فى

 وفً 384   برلم لٌدها سبك  ، 1نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص على الحصول الشركه وعلى نشاط لكل خاص مالى ومركز

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 266   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه دمحم دمحم على احمد -  1

 تضامن شركة

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 266   برلم لٌدها سبك ، وشركاه دمحم دمحم على احمد/  شركه -  2

 تضامن شركة: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 امٌن كامل سامى/ شركه: الى 157 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211317:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشرٌكتٌه كٌرلس

 زكى حلمى سناء شركة: الى 188 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211318:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشركائها ٌنى

 سٌد دمحم طارق/  شركة: الى 263 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211316:  تارٌخ فى  ،  -  3

 وشركاه ٌوسف

 دمحم دمحم على احمد/  شركه: الى 266 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211322:  تارٌخ فى  ،  -  4

 وشركاه

 دمحم دمحم على احمد/  شركه: الى 266 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211322:  تارٌخ فى  ،  -  5

 وشركاه

 جمعه الحسٌنى شركة: الى 432 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211322:  تارٌخ فى  ،  -  6

 وشركائه راغب

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

/ السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولع االداره حك  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  خلٌفه محمود مجاهد عبدالرحمن -  1

 كافه البنون مع التعامل فى الحك ولهما منفردٌن او مجتمعٌن خلٌفه محمود مجاهد احمد/  والسٌد خلٌفه محمود مجاهد عبدالرحمن

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل الحسابات وفتح الشٌكات وصرف واالٌداع والسحب والرهن بااللتراض البنكٌه المعامالت

 479   برلم    21211314:  تارٌخ ،

 مجاهد عبدالرحمن/ السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولع االداره حك  خروج  تضامن شركة  الشامى على السٌد عطٌة هشام -  2

 البنكٌه المعامالت كافه البنون مع التعامل فى الحك ولهما منفردٌن او مجتمعٌن خلٌفه محمود مجاهد احمد/  والسٌد خلٌفه محمود

:  تارٌخ ، اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل الحسابات وفتح الشٌكات وصرف واالٌداع والسحب والرهن بااللتراض

 479   برلم    21211314

 عبدالرحمن/ السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولع االداره حك  متضامن شرٌن  تضامن شركة  خلٌفة محمود مجاهد عمر -  3

 المعامالت كافه البنون مع التعامل فى الحك ولهما منفردٌن او مجتمعٌن خلٌفه محمود مجاهد احمد/  والسٌد لٌفهخ محمود مجاهد

:  تارٌخ ، اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل الحسابات وفتح الشٌكات وصرف واالٌداع والسحب والرهن بااللتراض البنكٌه

 479   برلم    21211314

/ السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولع االداره حك  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  خلٌفه محمود مجاهد احمد -  4

 كافه البنون مع التعامل فى الحك ولهما منفردٌن او مجتمعٌن خلٌفه محمود مجاهد احمد/  والسٌد خلٌفه محمود مجاهد عبدالرحمن

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل الحسابات وفتح الشٌكات وصرف واالٌداع والسحب والرهن بااللتراض البنكٌه المعامالت

 479   برلم    21211314:  تارٌخ ،

 الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن خروج  بسٌطة توصٌة  مٌخائٌل ناشد صدلى عبدالمسٌح -  5

 جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فً الحك منفردا وله (  كٌرلس امٌن كامل سامى)  المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات

 الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف

 157   برلم    21211317:  تارٌخ ، واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله والبٌع

 وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله  متضامن شرٌن خروج  بسٌطة توصٌة  مٌخائٌل ناشد صدلى عبدالمسٌح -  6

 باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة المستندات كافة وتسدٌد

 157   برلم    21211317:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشرٌكٌن ماعدا ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل حك وله

 الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن خروج  بسٌطة توصٌة  مٌخائٌل ناشد صدلى عبدالمسٌح -  7

 جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فً الحك منفردا وله(   كٌرلس امٌن كامل سامى)  المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات

 الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف

 157   برلم    21211317:  تارٌخ ، واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله والبٌع

 وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله  متضامن شرٌن خروج  بسٌطة توصٌة  مٌخائٌل ناشد صدلى عبدالمسٌح -  8

 باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة المستندات كافة وتسدٌد

 157   برلم    21211317:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشرٌكٌن ماعدا ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل حك وله

 الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن خروج  بسٌطة توصٌة  مٌخائٌل ناشد صدلى عبدالمسٌح -  9

 جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فً الحك منفردا وله(   كٌرلس امٌن كامل سامى)  المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات

 الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف

 157   برلم    21211317:  تارٌخ ، واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله والبٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله  متضامن شرٌن خروج  بسٌطة توصٌة  مٌخائٌل ناشد صدلى عبدالمسٌح -  11

 باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة المستندات كافة وتسدٌد

 157   برلم    21211317:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشرٌكٌن ماعدا ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل حك وله

 الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  كٌرلس امٌن كامل سامى -  11

 جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فً الحك منفردا وله(   كٌرلس امٌن كامل سامى)  المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات

 الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف

 157   برلم    21211317:  تارٌخ ، واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله والبٌع

 وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  كٌرلس امٌن كامل سامى -  12

 حك وله باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة المستندات كافة

 157   برلم    21211317:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشرٌكٌن ماعدا ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل

 الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  كٌرلس امٌن كامل سامى -  13

 جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فً الحك منفردا وله(   كٌرلس امٌن كامل سامى)  المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات

 الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف

 157   برلم    21211317:  تارٌخ ، واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله والبٌع

 وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  كٌرلس امٌن كامل سامى -  14

 حك وله باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى فماتوالص والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة المستندات كافة

 157   برلم    21211317:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشرٌكٌن ماعدا ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل

 الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  كٌرلس امٌن كامل سامى -  15

 جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فً الحك منفردا وله(   كٌرلس امٌن كامل سامى)  المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات

 الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف

 157   برلم    21211317:  تارٌخ ، واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله والبٌع

 وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  كٌرلس امٌن كامل سامى -  16

 حك وله باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة المستندات كافة

 157   برلم    21211317:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشرٌكٌن ماعدا ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل

 الرسمٌه الجهات امام والمسؤلٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى مٌنا -  17

 فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهما واصف حبٌب وصفى شكرى/  والسٌد حبٌب وصفى شكرى مٌنا/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكان

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ، باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف

 على التولٌع حك لهما وكذلن ولصالحها اغراضها وضمن الشركه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى مٌنا -  18

 وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك ولهما العمارٌة وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبٌع الشراء عمود

 وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهما ولصالحها اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم

 حك ولهما باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،   شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى مٌنا -  19



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 باجر مدٌرا حبٌب وصفى شكرى سارا/  الصٌدلى الدكتورة تعٌن  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى مٌنا -  21

 ٌتعلك فٌما والمشارطات العمود وابرام التولٌع حك ولها التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة ٌعوتوز تجارة لنشاط

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،.  التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة وتوزٌع تجارة بنشاط

 الرسمٌه الجهات امام والمسؤلٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى مٌنا -  21

 فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهما واصف حبٌب وصفى شكرى/  والسٌد حبٌب وصفى شكرى مٌنا/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكان

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ، باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف

 على التولٌع حك لهما وكذلن ولصالحها اغراضها وضمن الشركه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى مٌنا -  22

 وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك ولهما العمارٌة وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبٌع الشراء عمود

 وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهما ولصالحها اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم

 حك ولهما باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،   شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى مٌنا -  23

 باجر مدٌرا حبٌب وصفى شكرى سارا/  الصٌدلى الدكتورة تعٌن  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى مٌنا -  24

 ٌتعلك فٌما والمشارطات العمود وابرام التولٌع حك ولها التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة وتوزٌع تجارة لنشاط

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،.  التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة وتوزٌع تجارة بنشاط

 الرسمٌه الجهات امام والمسؤلٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  واصف حبٌب وصفى شكرى -  25

 فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهما واصف حبٌب وصفى شكرى/  والسٌد حبٌب وصفى شكرى مٌنا/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكان

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ، باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف

 التولٌع حك لهما وكذلن ولصالحها اغراضها وضمن الشركه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  واصف حبٌب وصفى شكرى -  26

 وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك ولهما العمارٌة وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على

 وتسدٌد ٌعوب وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهما ولصالحها اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم

 حك ولهما باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،   شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  واصف حبٌب وصفى شكرى -  27

 مدٌرا حبٌب وصفى شكرى سارا/  الصٌدلى الدكتورة تعٌن  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  واصف حبٌب وصفى شكرى -  28

 فٌما والمشارطات العمود وابرام التولٌع حك ولها التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة وتوزٌع تجارة لنشاط باجر

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،.  التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة وتوزٌع تجارة بنشاط ٌتعلك

 الرسمٌه الجهات امام والمسؤلٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  واصف حبٌب وصفى شكرى -  29

 فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهما واصف حبٌب وصفى شكرى/  والسٌد حبٌب وصفى شكرى مٌنا/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكان

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات حوفت واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ، باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف

 التولٌع حك لهما وكذلن ولصالحها اغراضها وضمن الشركه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  واصف حبٌب وصفى شكرى -  31

 وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك ولهما العمارٌة وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على

 وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهما ولصالحها اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حك ولهما باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،   شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  واصف حبٌب وصفى شكرى -  31

 مدٌرا حبٌب وصفى شكرى سارا/  الصٌدلى الدكتورة تعٌن  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  واصف حبٌب وصفى شكرى -  32

 فٌما والمشارطات العمود وابرام التولٌع حك ولها التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة وتوزٌع تجارة لنشاط باجر

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،.  التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة وتوزٌع تجارة بنشاط ٌتعلك

 الرسمٌه الجهات امام والمسؤلٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  باالجر مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى سارا -  33

 فى الحك منفردٌن او عٌنمجتم ولهما واصف حبٌب وصفى شكرى/  والسٌد حبٌب وصفى شكرى مٌنا/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكان

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ، باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف

 على التولٌع حك لهما وكذلن ولصالحها اغراضها وضمن الشركه  باالجر مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى سارا -  34

 وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك ولهما العمارٌة وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبٌع الشراء عمود

 وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهما ولصالحها اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم

 حك ولهما باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،   باالجر مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى سارا -  35

 باجر مدٌرا حبٌب وصفى شكرى سارا/  الصٌدلى الدكتورة تعٌن  باالجر مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى سارا -  36

 ٌتعلك فٌما والمشارطات العمود وابرام التولٌع حك ولها التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة وتوزٌع تجارة لنشاط

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،.  التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة وتوزٌع تجارة بنشاط

 الرسمٌه الجهات امام والمسؤلٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  باالجر مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى سارا -  37

 فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهما واصف حبٌب وصفى شكرى/  والسٌد حبٌب وصفى شكرى مٌنا/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكان

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ، باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف

 على التولٌع حك لهما وكذلن ولصالحها اغراضها وضمن الشركه  باالجر مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى سارا -  38

 وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك ولهما العمارٌة وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبٌع الشراء عمود

 وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهما ولصالحها اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم

 حك ولهما باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او وكٌلت

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،   باالجر مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى سارا -  39

 باجر مدٌرا حبٌب وصفى شكرى سارا/  الصٌدلى الدكتورة تعٌن  باالجر مدٌر  بسٌطة توصٌة  حبٌب وصفى شكرى سارا -  41

 ٌتعلك فٌما والمشارطات العمود وابرام التولٌع حك ولها التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة وتوزٌع تجارة لنشاط

 188   برلم    21211318:  تارٌخ ،.  التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة وتوزٌع تجارة بنشاط

 الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حمٌده الجواد عبد بدر عصام -  41

 البٌع عمود على التولٌع حك فٌها بما االختصاصات اوسع ذلن فى وله منفردا ٌوسف سٌد دمحم طارق/  المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 الشهر مصلحه امام الشركة والغراض الشركة باسم وغٌرها والعٌنٌة المادٌة االصول بٌع حك له كما والمنموالت للعمارات والشراء

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة والجهات والمصالح الوزارات وجمٌع الرسمٌة الجهات امام والتولٌع العمارى

 263   برلم    21211316:  تارٌخ ، البنون مع المالٌة المعامالت جمٌع على التولٌع فى وكذلن الخاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 واالٌداع السحب وعملٌات الجارٌة الحسابات وفتح  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حمٌده الجواد عبد بدر عصام -  42

 والرهن الوكاله عمود على والتولٌع انواعها بكافة الضمان خطابات والغاء واصدار وااللتراض الشٌكات على والتولٌع البنكٌة

 ان كما الشركة باعمال المتصله االعمال وكافة الغٌر كفالة وحك العمارى الشهر مأمورٌات مصالح جمٌع امام والعمارى التجارى

 فى الغٌر توكٌل فى الحك وله واختصاصاتها اغراضها ضمن ٌدخل كان طالما للشركة ملزم وتولٌعه الغٌر توكٌل فى الحك للشرٌن

 263   برلم    21211316:  تارٌخ ،.  الموصى الشرٌن عدا فٌما ماذكر بعض او كل

 الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حمٌده الجواد عبد بدر عصام -  43

 البٌع عمود على التولٌع حك فٌها بما االختصاصات اوسع ذلن فى وله منفردا ٌوسف سٌد دمحم طارق/  المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 الشهر مصلحه امام الشركة والغراض الشركة باسم وغٌرها والعٌنٌة المادٌة االصول بٌع حك له كما والمنموالت للعمارات والشراء

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة والجهات والمصالح الوزارات وجمٌع الرسمٌة الجهات امام والتولٌع العمارى

 263   برلم    21211316:  تارٌخ ، البنون مع المالٌة المعامالت جمٌع على التولٌع فى وكذلن الخاص

 واالٌداع السحب وعملٌات الجارٌة الحسابات وفتح  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حمٌده الجواد عبد بدر عصام -  44

 والرهن الوكاله عمود على والتولٌع انواعها بكافة الضمان تخطابا والغاء واصدار وااللتراض الشٌكات على والتولٌع البنكٌة

 ان كما الشركة باعمال المتصله االعمال وكافة الغٌر كفالة وحك العمارى الشهر مأمورٌات مصالح جمٌع امام والعمارى التجارى

 فى الغٌر توكٌل فى الحك وله واختصاصاتها اغراضها ضمن ٌدخل كان طالما للشركة ملزم وتولٌعه الغٌر توكٌل فى الحك للشرٌن

 263   برلم    21211316:  تارٌخ ،.  الموصى الشرٌن عدا فٌما ماذكر بعض او كل

 الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حمٌده الجواد عبد بدر عصام -  45

 البٌع عمود على التولٌع حك فٌها بما االختصاصات اوسع ذلن فى وله منفردا ٌوسف سٌد دمحم طارق/  المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 الشهر مصلحه امام الشركة والغراض الشركة باسم وغٌرها والعٌنٌة المادٌة االصول بٌع حك له كما والمنموالت للعمارات والشراء

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة والجهات والمصالح الوزارات وجمٌع الرسمٌة الجهات امام والتولٌع العمارى

 263   برلم    21211316:  تارٌخ ، البنون مع المالٌة المعامالت جمٌع على التولٌع فى وكذلن الخاص

 واالٌداع السحب وعملٌات الجارٌة الحسابات وفتح  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حمٌده الجواد عبد بدر عصام -  46

 والرهن الوكاله عمود على والتولٌع انواعها بكافة الضمان خطابات والغاء واصدار وااللتراض الشٌكات على والتولٌع البنكٌة

 ان كما الشركة باعمال المتصله االعمال وكافة الغٌر كفالة وحك العمارى الشهر مأمورٌات مصالح جمٌع امام والعمارى التجارى

 فى الغٌر توكٌل فى الحك وله واختصاصاتها اغراضها ضمن ٌدخل كان طالما للشركة ملزم وتولٌعه الغٌر توكٌل فى الحك للشرٌن

 263   برلم    21211316:  تارٌخ ،.  الموصى الشرٌن عدا فٌما ماذكر بعض او كل

 الرسمٌة الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ٌوسف سٌد دمحم طارق -  47

 والشراء البٌع عمود على التولٌع حك فٌها بما االختصاصات اوسع ذلن فى وله منفردا ٌوسف سٌد دمحم طارق/  المتضامن للشرٌن

 العمارى الشهر مصلحه امام الشركة والغراض الشركة باسم وغٌرها والعٌنٌة المادٌة االصول بٌع حك له كما والمنموالت للعمارات

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة والجهات والمصالح الوزارات وجمٌع الرسمٌة الجهات امام والتولٌع

 263   برلم    21211316:  تارٌخ ، البنون مع المالٌة المعامالت جمٌع على التولٌع فى وكذلن

 البنكٌة واالٌداع السحب وعملٌات الجارٌة الحسابات وفتح  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ٌوسف سٌد دمحم طارق -  48

 التجارى والرهن الوكاله عمود على والتولٌع انواعها بكافة الضمان خطابات والغاء واصدار وااللتراض الشٌكات على والتولٌع

 للشرٌن ان كما الشركة اعمالب المتصله االعمال وكافة الغٌر كفالة وحك العمارى الشهر مأمورٌات مصالح جمٌع امام والعمارى

 او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك وله واختصاصاتها اغراضها ضمن ٌدخل كان طالما للشركة ملزم وتولٌعه الغٌر توكٌل فى الحك

 263   برلم    21211316:  تارٌخ ،.  الموصى الشرٌن عدا فٌما ماذكر بعض

 الرسمٌة الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ٌوسف سٌد دمحم طارق -  49

 والشراء البٌع عمود على التولٌع حك فٌها بما االختصاصات اوسع ذلن فى وله منفردا ٌوسف سٌد دمحم طارق/  المتضامن للشرٌن

 العمارى الشهر مصلحه امام الشركة والغراض الشركة باسم وغٌرها والعٌنٌة المادٌة االصول بٌع حك له كما والمنموالت للعمارات

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة والجهات والمصالح الوزارات وجمٌع الرسمٌة الجهات امام والتولٌع

 263   برلم    21211316:  تارٌخ ، البنون مع المالٌة المعامالت جمٌع على التولٌع فى وكذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 البنكٌة واالٌداع السحب وعملٌات الجارٌة الحسابات وفتح  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ٌوسف سٌد دمحم طارق -  51

 التجارى والرهن الوكاله عمود على والتولٌع انواعها بكافة الضمان خطابات والغاء واصدار وااللتراض الشٌكات على والتولٌع

 للشرٌن ان كما الشركة باعمال المتصله االعمال وكافة الغٌر كفالة وحك العمارى الشهر مأمورٌات مصالح جمٌع امام والعمارى

 او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك وله واختصاصاتها اغراضها ضمن ٌدخل كان طالما للشركة ملزم وتولٌعه الغٌر توكٌل فى الحك

 263   برلم    21211316:  تارٌخ ،.  الموصى الشرٌن عدا فٌما ماذكر بعض

 الرسمٌة الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ٌوسف سٌد دمحم قطار -  51

 والشراء البٌع عمود على التولٌع حك فٌها بما االختصاصات اوسع ذلن فى وله منفردا ٌوسف سٌد دمحم طارق/  المتضامن للشرٌن

 العمارى الشهر مصلحه امام الشركة والغراض الشركة باسم وغٌرها والعٌنٌة المادٌة االصول بٌع حك له كما والمنموالت للعمارات

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة والجهات والمصالح الوزارات وجمٌع الرسمٌة الجهات امام والتولٌع

 263   برلم    21211316:  تارٌخ ، البنون مع المالٌة المعامالت جمٌع على التولٌع فى وكذلن

 البنكٌة واالٌداع السحب وعملٌات الجارٌة الحسابات وفتح  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ٌوسف سٌد دمحم طارق -  52

 التجارى والرهن الوكاله عمود على والتولٌع انواعها بكافة الضمان خطابات والغاء واصدار وااللتراض الشٌكات على والتولٌع

 للشرٌن ان كما الشركة باعمال المتصله االعمال وكافة الغٌر كفالة وحك العمارى الشهر مأمورٌات مصالح جمٌع امام والعمارى

 او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك وله واختصاصاتها اغراضها ضمن ٌدخل كان طالما للشركة ملزم وتولٌعه الغٌر توكٌل فى الحك

 263   برلم    21211316:  تارٌخ ،.  الموصى الشرٌن عدا فٌما ماذكر بعض

 الرسمٌة الجهات أمام والمسئولٌة والتولٌع اإلدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ٌوسف بانوب منٌر جابر -  53

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا وله دمحم دمحم على احمد/ المتضامن للشرٌن

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك وله اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ، الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 لجمٌع وٌكون 1 ولصالحها الشركه باسم ذلن كل باالجل او بالنمد  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ٌوسف بانوب منٌر جابر -  54

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  والمصارف البنون جمٌع مع التعامل  فمط مجتمعٌن الشركاء

 الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم العمارٌة وممتلكاتها

 الرسمٌة الجهات أمام والمسئولٌة والتولٌع اإلدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ٌوسف بانوب منٌر جابر -  55

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا وله دمحم دمحم على احمد/ المتضامن للشرٌن

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك وله اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ، الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 لجمٌع وٌكون 1 ولصالحها الشركه باسم ذلن كل باالجل او بالنمد  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ٌوسف بانوب منٌر جابر -  56

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  والمصارف البنون جمٌع مع التعامل  فمط مجتمعٌن الشركاء

 الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم العمارٌة وممتلكاتها

 الرسمٌة الجهات أمام والمسئولٌة والتولٌع اإلدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌوسف بانوب منٌر جابر -  57

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا وله دمحم دمحم على احمد/ المتضامن للشرٌن

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك وله اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ، الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 لجمٌع وٌكون 1 ولصالحها الشركه باسم ذلن كل باالجل او بالنمد  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌوسف بانوب منٌر جابر -  58

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  والمصارف البنون جمٌع مع التعامل  فمط مجتمعٌن الشركاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم العمارٌة وممتلكاتها

 الرسمٌة الجهات أمام والمسئولٌة والتولٌع اإلدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌوسف بانوب منٌر جابر -  59

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا وله دمحم دمحم على احمد/ المتضامن للشرٌن

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك وله اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ، الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 لجمٌع وٌكون 1 ولصالحها الشركه باسم ذلن كل باالجل او بالنمد  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌوسف بانوب منٌر جابر -  61

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  والمصارف البنون جمٌع مع التعامل  فمط مجتمعٌن الشركاء

 الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم العمارٌة وممتلكاتها

 الرسمٌة الجهات أمام والمسئولٌة والتولٌع اإلدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالممصود حسن دمحم اسالمى -  61

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا وله دمحم دمحم على احمد/ المتضامن ٌنللشر

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك وله اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ، الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 وٌكون 1 ولصالحها الشركه باسم ذلن كل باالجل او بالنمد  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالممصود حسن دمحم اسالمى -  62

 جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  والمصارف البنون جمٌع مع التعامل  فمط مجتمعٌن الشركاء لجمٌع

 الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف البنون

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم العمارٌة وممتلكاتها

 الرسمٌة الجهات أمام والمسئولٌة والتولٌع اإلدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالممصود حسن دمحم اسالمى -  63

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا وله دمحم دمحم على احمد/ المتضامن للشرٌن

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك وله اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد ٌعوب وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ، الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 وٌكون 1 ولصالحها الشركه باسم ذلن كل باالجل او بالنمد  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالممصود حسن دمحم اسالمى -  64

 جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  والمصارف البنون جمٌع مع التعامل  فمط مجتمعٌن الشركاء لجمٌع

 الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف البنون

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم العمارٌة وممتلكاتها

 الرسمٌة الجهات أمام والمسئولٌة والتولٌع اإلدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عبدالممصود حسن دمحم اسالمى -  65

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا وله دمحم دمحم على احمد/ المتضامن للشرٌن

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك وله اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ، الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 وٌكون 1 ولصالحها الشركه باسم ذلن كل باالجل او بالنمد  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عبدالممصود حسن دمحم اسالمى -  66

 جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  والمصارف البنون جمٌع مع التعامل  فمط مجتمعٌن الشركاء لجمٌع

 الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف البنون

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم العمارٌة وممتلكاتها

 الرسمٌة الجهات أمام والمسئولٌة والتولٌع اإلدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عبدالممصود حسن دمحم اسالمى -  67

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا وله دمحم دمحم على احمد/ المتضامن للشرٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك وله اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ، الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 وٌكون 1 ولصالحها الشركه باسم ذلن كل باالجل او بالنمد  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عبدالممصود حسن دمحم اسالمى -  68

 جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  رفوالمصا البنون جمٌع مع التعامل  فمط مجتمعٌن الشركاء لجمٌع

 الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف البنون

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم العمارٌة وممتلكاتها

 الرسمٌة الجهات أمام والمسئولٌة والتولٌع اإلدارة حك ٌكون  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  دمحم دمحم على احمد -  69

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا وله دمحم دمحم على احمد/ المتضامن للشرٌن

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك وله اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ، الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 لجمٌع وٌكون 1 ولصالحها الشركه باسم ذلن كل باالجل او بالنمد  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  دمحم دمحم على احمد -  71

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  والمصارف البنون جمٌع مع التعامل  فمط مجتمعٌن الشركاء

 الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم العمارٌة وممتلكاتها

 الرسمٌة الجهات أمام والمسئولٌة والتولٌع اإلدارة حك ٌكون  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  دمحم دمحم على احمد -  71

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا وله دمحم دمحم على احمد/ المتضامن للشرٌن

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك وله اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال لطاعو العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ، الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 لجمٌع وٌكون 1 ولصالحها الشركه باسم ذلن كل باالجل او بالنمد  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  دمحم دمحم على احمد -  72

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  والمصارف البنون جمٌع مع التعامل  فمط مجتمعٌن الشركاء

 الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم العمارٌة وممتلكاتها

 الرسمٌة الجهات أمام والمسئولٌة والتولٌع اإلدارة حك ٌكون  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم دمحم على احمد -  73

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا وله دمحم دمحم على احمد/ المتضامن للشرٌن

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك وله هماشكال بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ، الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 لجمٌع وٌكون 1 ولصالحها الشركه باسم ذلن كل باالجل او بالنمد  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم دمحم على احمد -  74

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  والمصارف البنون جمٌع مع التعامل  فمط مجتمعٌن الشركاء

 الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك كاتالشٌ على والتولٌع والمصارف

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم العمارٌة وممتلكاتها

 الرسمٌة الجهات أمام والمسئولٌة والتولٌع اإلدارة حك ٌكون  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم دمحم على احمد -  75

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا وله دمحم دمحم على احمد/ المتضامن للشرٌن

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌن فى الحك وله اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ، الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لجمٌع وٌكون 1 ولصالحها الشركه باسم ذلن كل باالجل او بالنمد  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم دمحم على احمد -  76

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  والمصارف البنون جمٌع مع التعامل  فمط مجتمعٌن الشركاء

 الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع والمصارف

 266   برلم    21211322:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم العمارٌة وممتلكاتها

 راغب جمعه الحسٌنى/  للسٌد منفردا والتولٌع االدارة حك  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسن احمد حسن شرٌفه -  77

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع وامام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل دمحم

 وحك الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن الخاص

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض

 432   برلم    21211322:  تارٌخ ، له وكذلن اغراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل واالجل بالنمد الشركة بمعامالت

 اختصاصاته بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسن احمد حسن شرٌفه -  78

 432   برلم    21211322:  تارٌخ ،. الرسمٌة الجهات امام والمسئولٌة

 راغب جمعه الحسٌنى/  للسٌد منفردا والتولٌع االدارة حك  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسن احمد حسن شرٌفه -  79

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع وامام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل دمحم

 وحك الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن الخاص

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض

 432   برلم    21211322:  تارٌخ ، له وكذلن اغراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل واالجل بالنمد الشركة بمعامالت

 اختصاصاته بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسن احمد حسن شرٌفه -  81

 432   برلم    21211322:  تارٌخ ،. الرسمٌة الجهات امام والمسئولٌة

 دمحم راغب جمعه الحسٌنى/  للسٌد منفردا والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم راغب جمعه الحسٌنى -  81

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع وامام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل

 وحك الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن الخاص

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض

 432   برلم    21211322:  تارٌخ ، له وكذلن اغراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل واالجل بالنمد الشركة بمعامالت

 والمسئولٌة اختصاصاته بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم راغب جمعه الحسٌنى -  82

 432   برلم    21211322:  تارٌخ ،. الرسمٌة الجهات امام

 دمحم راغب جمعه الحسٌنى/  للسٌد منفردا والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم راغب جمعه ٌنىالحس -  83

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع وامام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل

 وحك الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن الخاص

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض

 432   برلم    21211322:  تارٌخ ، له وكذلن اغراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل واالجل بالنمد الشركة بمعامالت

 والمسئولٌة اختصاصاته بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم راغب جمعه الحسٌنى -  84

 432   برلم    21211322:  تارٌخ ،. الرسمٌة الجهات امام

 الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك لها ٌكون ان  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  عبدهللا السٌد احمد امٌره -  85

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة

 8   برلم    21211323:  ارٌخت ، التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل الخاص

 الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  عبدهللا السٌد احمد امٌره -  86

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل الخاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واصدار سحب من والمصارف

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والمصارف

 فى الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك وله باالجل او بالنمد  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  عبدهللا السٌد احمد امٌره -  87

    21211323:  تارٌخ ،.  التنفٌذى المدٌر باعمال لائم انه على باالجماع االتفاق تم وكذلن. اختصاصات من ماذكر بعض او كل

 8   برلم

 الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  عبدهللا السٌد احمد امٌره -  88

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ،. التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل الخاص

 بالشركة الخاصه ٌةالبنك الحسابات فتح فى الحك لها ٌكون ان  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  89

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل

 بالشركة الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  91

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل

 من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل

 كافة وابرام والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واصدار سحب

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك وله باالجل او بالنمد  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  91

   برلم    21211323:  تارٌخ ،.  التنفٌذى المدٌر باعمال لائم انه على باالجماع االتفاق تم وكذلن. اختصاصات من ماذكر بعض

8 

 بالشركة الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  92

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ،. التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل

 والتعامل بالشركة الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك لها ٌكون ان  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد مراد تٌسٌر دمحم -  93

 وتمثٌل الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة

 والتعامل بالشركة الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد مراد تٌسٌر دمحم -  94

 وتمثٌل الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة

 العمود كافة وابرام والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واصدار

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات

 بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك وله باالجل او بالنمد  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد مراد تٌسٌر دمحم -  95

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ،.  التنفٌذى المدٌر باعمال لائم انه على باالجماع االتفاق تم وكذلن. اختصاصات من ماذكر

 والتعامل بالشركة الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد مراد تٌسٌر دمحم -  96

 وتمثٌل الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ،. التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة

 بالشركة الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك لها ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مدبولً فؤاد دمحم ابراهٌم -  97

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بالشركة الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مدبولً فؤاد دمحم ابراهٌم -  98

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل

 من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل

 كافة وابرام والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واصدار سحب

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك وله باالجل او بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مدبولً فؤاد دمحم ابراهٌم -  99

   برلم    21211323:  تارٌخ ،.  التنفٌذى المدٌر باعمال لائم انه على باالجماع االتفاق تم وكذلن. اختصاصات من ماذكر بعض او

8 

 بالشركة الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مدبولً فؤاد دمحم ابراهٌم -  111

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ،. التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل

 الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك لها ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى مٌالد ماٌكل -  111

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل الخاص

 بالشركة الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى مٌالد ماٌكل -  112

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل

 من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل

 كافة وابرام والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واصدار سحب

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 فى الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك وله باالجل او بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى مٌالد ماٌكل -  113

    21211323:  تارٌخ ،.  التنفٌذى المدٌر باعمال لائم انه على باالجماع االتفاق تم وكذلن. اختصاصات من ماذكر بعض او كل

 8   برلم

 بالشركة الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى مٌالد ماٌكل -  114

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ،. التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل

 الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك لها ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم ابراهٌم عبدالمنعم صفاء -  115

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة اسمب والتعامل بالشركة

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل الخاص

 الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم ابراهٌم عبدالمنعم صفاء -  116

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل الخاص

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واصدار سحب من والمصارف

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والمصارف

 فى الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك وله باالجل او بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم ابراهٌم عبدالمنعم صفاء -  117

    21211323:  تارٌخ ،.  التنفٌذى المدٌر باعمال لائم انه على باالجماع االتفاق تم وكذلن. اختصاصات من ماذكر بعض او كل

 8   برلم

 الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم ابراهٌم دالمنعمعب صفاء -  118

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ،. التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل الخاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك لها ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعظٌم شاذلى عبدالعظٌم احمد -  119

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل الخاص

 الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعظٌم شاذلى عبدالعظٌم احمد -  111

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل الخاص

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واصدار سحب من والمصارف

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والمصارف

 تفوٌض او توكٌل فى الحك وله باالجل او بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعظٌم شاذلى عبدالعظٌم احمد -  111

:  تارٌخ ،.  التنفٌذى المدٌر باعمال لائم انه على باالجماع االتفاق تم وكذلن. اختصاصات من ماذكر بعض او كل فى الغٌر

 8   برلم    21211323

 الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعظٌم شاذلى عبدالعظٌم احمد -  112

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ،. التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل الخاص

 الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك لها ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن ٌوسف دمحم دمحم عبدهللا -  113

 والمطاع االعمال ولطاع مالعا والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل الخاص

 الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن ٌوسف دمحم دمحم عبدهللا -  114

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل الخاص

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واصدار سحب من والمصارف

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والمصارف

 فى الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك وله باالجل او بالنمد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن ٌوسف دمحم دمحم عبدهللا -  115

    21211323:  تارٌخ ،.  التنفٌذى المدٌر باعمال لائم انه على باالجماع االتفاق تم وكذلن. اختصاصات من ماذكر بعض او كل

 8   برلم

 الخاصه البنكٌة الحسابات فتح فى الحك له ٌكون ان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن ٌوسف دمحم دمحم عبدهللا -  116

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة

 8   برلم    21211323:  تارٌخ ،. التنفٌذٌة بالصٌغه العمارى الشهر امام العمود كافة وتوثٌك والتولٌع الشركة وتمثٌل الخاص

   برلم    21211323:  تارٌخ ، استمالته تم  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  صلٌب سلٌمان سعد ابرام -  117

121 

 والعضو االداره مجلس رئٌس صالحٌات  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  صلٌب سلٌمان سعد ابرام -  118

 الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحك التعٌٌن تارٌخ منذ منفردا له/ المنتدب

 حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع

 العمود كافه وابرام والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافه والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واصدار

 من ماذكر بعض او فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك وله باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات

 121   برلم    21211323:  تارٌخ ، 1اختصاصات

   برلم    21211323:  تارٌخ ، استمالته تم  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  صلٌب سلٌمان سعد ابرام -  119

121 

 121   برلم    21211323:  تارٌخ ، استمالته تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حنٌن عبدالمالن ممدوح بٌشوى -  121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 له/ المنتدب والعضو االداره لسمج رئٌس صالحٌات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حنٌن عبدالمالن ممدوح بٌشوى -  121

 العام والمطاع الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحك التعٌٌن تارٌخ منذ منفردا

 خطابات واصدار حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن الخاص والمطاع االعمال ولطاع

 والمشارطات العمود كافه وابرام والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافه والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات

 ، 1اختصاصات من ماذكر بعض او فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك وله باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات

 121   برلم    21211323:  تارٌخ

 121   برلم    21211323:  تارٌخ ، استمالته تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حنٌن عبدالمالن ممدوح بٌشوى -  122

 121   برلم    21211323:  تارٌخ ، استمالته تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نوح مكسٌموس عصمت مرٌم -  123

 له/ المنتدب والعضو االداره مجلس رئٌس صالحٌات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نوح مكسٌموس عصمت مرٌم -  124

 العام والمطاع الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحك التعٌٌن تارٌخ منذ منفردا

 خطابات واصدار حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن الخاص والمطاع االعمال ولطاع

 والمشارطات العمود كافه وابرام والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافه والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات

 ، 1اختصاصات من ماذكر بعض او فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك وله باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات

 121   برلم    21211323:  ختارٌ

 121   برلم    21211323:  تارٌخ ، استمالته تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نوح مكسٌموس عصمت مرٌم -  125

 121   برلم    21211323:  تارٌخ ، استمالته تم  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ٌوسف عزٌز سمٌر جوزٌف -  126

 له/ المنتدب والعضو االداره مجلس رئٌس صالحٌات  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ٌوسف عزٌز سمٌر جوزٌف -  127

 العام والمطاع الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحك التعٌٌن تارٌخ منذ منفردا

 خطابات واصدار حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن الخاص والمطاع االعمال ولطاع

 والمشارطات العمود كافه وابرام والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافه والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات

 ، 1اختصاصات من ماذكر بعض او فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك وله باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات

 121   برلم    21211323:  تارٌخ

 121   برلم    21211323:  تارٌخ ، استمالته تم  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ٌوسف عزٌز سمٌر جوزٌف -  128

 121   برلم    21211323:  تارٌخ ، استمالته تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صلٌب سلٌمان سعد عماد -  129

 منفردا له/ المنتدب والعضو االداره مجلس رئٌس صالحٌات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صلٌب سلٌمان سعد عماد -  131

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحك التعٌٌن تارٌخ منذ

 وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن صالخا والمطاع االعمال

 التى والصفمات والمشارطات العمود كافه وابرام والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافه والرهن االلتراض وحك الضمان

:  تارٌخ ، 1اختصاصات من ماذكر بعض او فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك وله باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك

 121   برلم    21211323

 121   برلم    21211323:  تارٌخ ، استمالته تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صلٌب سلٌمان سعد عماد -  131

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    21211331:  تارٌخ ، 551  2121/11/4-ج  حسٌن امٌن صابر دمحم/  لصاحبها المعادن لخراطة الشٌخ مصنع -  1

513 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 75   برلم    21211317:  تارٌخ ، 95  2121/12/9/ ج  وشركاه طلب دمحم فؤاد هانى/ شركه -  1

 75   برلم    21211317:  تارٌخ ، 95  2121/12/9/ ج  وشركاه طلب دمحم فؤاد هانى شركه -  2

 75   برلم    21211317:  تارٌخ ، 95  2121/12/9/ ج  وشرٌكٌه طلب دمحم فؤاد هانى شركه -  3

 517   برلم    21211316:  تارٌخ ، 448  2115/5/17 -ج  وشركاها ابراهٌم خلف غنٌه -  4

 517   برلم    21211316:  تارٌخ ، 449  2121/5/17-ج  وشركاها ابراهٌم خلف غنٌه -  5

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


