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 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 ،  جمعه الحمٌد عبد العظٌم عبد احمد لصاحبها المخبوزات و العجائن لتصنٌع المهندس -  1

 مع الحلوٌات و المخبوزات و العجائن لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامه - عن 9173 برلم 21211524 فى لٌد ، 111110111

 ، نشاطها لممارسه الالزمه التراخٌص كافة علً الحصول المنشاءه علً و السارٌه المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاه

 - الصحٌه الوحده امام المستشفً شارع امتداد السالم حً 18 رلم:  بجهة

 ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجلٌل مصطفً دمحم جبرٌل لصاحبها الجاهزة والمالبس الشنط لصناعه مكه -  2

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  والشنط الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 9174 برلم 21211524 فى لٌد

 مركز - سٌناء كوبري بجوار:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول المنشاه وعلً السارٌة والمرارات

 صوٌر ابو

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مراعاة مع.  المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار  ،  شركة   وشرٌكه عبدالحى عمر جوده عادل دمحم شركة -  1

   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 مراعاة مع.  المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار عن ، 9175 برلم 21211524 فى ،لٌدت 21111110111

 الدور:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 صوٌر ابو السنترال شارع العلوي االول

 االجهزة تجمٌع لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -: 72 ق انشطة  ،  شركة   وشرٌكه عبدالحى عمر جوده عادل دمحم شركة -  2

 وفما المستوردٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع االستٌراد -: 72 ق خارج انشطة.  ولمكتبٌة والمنزلٌة الكهربائٌة

 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات افراد المنشاه التزام مع.  وتعدٌالته 1982 لسنه 121 المانون الحكام

 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حاله وفً االستثمار

 ق انشطة عن ، 9175 برلم 21211524 فى ،لٌدت 21111110111   مالها رأس،   لانون خارج االنشطه تمتع عدم وكذا 2117

 التزام مع االستٌراد -: 72 ق خارج انشطة.  ولمكتبٌة والمنزلٌة الكهربائٌة االجهزة تجمٌع لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -: 72

 افراد المنشاه التزام مع.  وتعدٌالته 1982 لسنه 121 المانون الحكام وفما المستوردٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة

 التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حاله وفً االستثمار بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات

 العلوي االول الدور:  بجهة ، لانون خارج االنشطه تمتع عدم وكذا 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا

 صوٌر ابو السنترال شارع

 التزام مع التصدٌر و االستٌراد -1  ،  شركة   Diamond industry and trade     التجارة و للصناعة داٌموند مجموعة -  3

 وفما المستوردٌن سجل فً المٌد و 1975 لسنة 118 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة

 و مشتماتها و البالستٌن شرائح و حبٌبات لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة -3.  العامة التجارة -2.  1982 لسنة 121 المانون الحكام

 خامات و منتجات انتاج و البالستٌكٌه الزجاجات و البالستٌكٌه المنتجات تدوٌر اعاده و البالستٌن الزجاجات من ذلن و تكسٌرها

 21211523 فى ،لٌدت 31111110111   مالها ،رأس,    السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل دون.  بالستٌكٌه

 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع التصدٌر و االستٌراد -1 عن ، 9172 برلم

 تشغٌل و الامة -3.  العامة التجارة -2.  1982 لسنة 121 المانون الحكام وفما المستوردٌن سجل فً المٌد و 1975 لسنة 118

 المنتجات تدوٌر اعاده و البالستٌن الزجاجات من ذلن و تكسٌرها و مشتماتها و البالستٌن شرائح و حبٌبات لتصنٌع مصنع
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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

 المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل دون.  بالستٌكٌه خامات و منتجات انتاج و البالستٌكٌه الزجاجات و البالستٌكٌه

 - السوٌس خلٌج شمال بمدٌنة عتالة توسعات الصناعٌة المنطمة(  ج 98/496) رلم المطعة علً الممام المبنً:  بجهة ،,  السارٌة

 التراخٌص استصدار بشرط و  ،  شركة   Diamond industry and trade     التجارة و للصناعة داٌموند مجموعة -  4

 شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و االنشطه هذه لممارسة الالزمة

 و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها

 استصدار بشرط و عن ، 9172 برلم 21211523 فى ،لٌدت 31111110111   مالها ،رأس.   المانون الحكام طبما ذلن

 اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه

 بمدٌنة عتالة توسعات الصناعٌة المنطمة(  ج 98/496) رلم المطعة علً الممام المبنً:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما ذلن و بها

 - السوٌس خلٌج شمال

 دون.  العامه التجاره -3 العمومٌه التورٌدات -2 العامه المماوالت -1  ،  شركة   التورٌدات و العامه للمماوالت الرجاء -  5

 ٌجوز و االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و,  السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول تًال غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة

   مالها ،رأس.   المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر فً غرضها

 دون.  العامه التجاره -3 العمومٌه التورٌدات -2 العامه المماوالت -1 عن ، 9169 برلم 21211519 فى ،لٌدت 1111110111

 ٌجوز و االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و,  السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة

:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر فً غرضها

 - 67 حوض السالم مدٌنة - 1 رلم شمه 63 رلم عماره

 المٌام و المعدات تركٌب علً االشراف خدمات تمدٌم -  ،  شركة   العامه الحره المناطك بنظام TME Egypt اٌجٌبت اي ام تى -  6

 السارٌه المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل دون ذلن و.  العمل بموالع االصالح و الصٌانه و التشغٌل و االختبار باعمال

 و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و.  االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار بشرط و

 تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌٌه اعماال تزاول التً غٌرها

 عن ، 9167 برلم 21211511 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها

 دون ذلن و.  العمل بموالع االصالح و الصٌانه و التشغٌل و االختبار باعمال المٌام و المعدات تركٌب علً االشراف خدمات تمدٌم -

 ٌجوز و.  االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار بشرط و السارٌه المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌٌه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة

 المكتب:  بجهة ، المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 . باالسماعٌلٌه العامه الحره بالمنطمه 2م 1405 بمساحه الحره المنطمه خدمات بمجمع 4 رلم بالمبنً بالبدروم 6 رلم

 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   SOLLY ORGANIC FOR TRADING     للتجارة اورجانٌن سولى -  7

 - الدرس ضحو كثٌر ابن شارع 5 رلم بالعمار االرضً بالدور 1 رلم شمة:  بجهة ،  عن ، 9183 برلم 21211531

 عنبر:  بجهة ،  عن ، 9179 برلم 21211526 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   للدواجن الخٌر وادي -  8

 - المالن وادي 6 لرٌة 23 محطة فً الكائن متر 511 بمساحه

 ،  عن ، 9178 برلم 21211526 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   الجامعات و المدارس النشاء وٌفز -  9

 - االربعٌن حً - الهاوٌس 71 رلم عمار 2 شمه:  بجهة

 المدصرٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع والتصدٌر االستٌراد -1  ،  شركة   والتصدٌر لالستٌراد زٌماس -  11

 مالن تمثٌل -2.  1982 لسنه 121 المانون الحكام وفما المستوردٌن سجل فً والمٌد 1975 لسنه 118 رلم المانون الحكام وفما

 لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و,  السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  بحرٌة واشغال

 لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و االنشطه هذه

 االستٌراد -1 عن ، 9171 برلم 21211521 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   فً غرضها تحمٌك علً تعاونها

 سجل فً والمٌد 1975 لسنه 118 رلم المانون الحكام وفما المدصرٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع والتصدٌر

 و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  بحرٌة واشغال مالن تمثٌل -2.  1982 لسنه 121 المانون الحكام وفما نالمستوردٌ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و,  السارٌة المرارات

 هدي ش ب 51:  بجهة ، فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع

 السوٌس - شعراوي

 ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر  ،  شركة   والتصدٌر لالستٌراد زٌماس -  11

 ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر عن ، 9171 برلم 21211521 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس.   المانون الحكام طبما

 السوٌس - شعراوي هدي ش ب 51:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   21211519 تارٌخ وفى ،   37156:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حدٌد ابو على حسن مصطفى لصاحبها وود اركت   - 1

   السجل شطب/محو تم

 تم   21211527 تارٌخ وفى ،   5533:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مشارله الجلٌل عبد جالل لصاحبها  IQ كٌو أى   - 2

   السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم  21211523 ، تارٌخ وفً  2618 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  للتعدٌن الشرلٌة عمرو الفتاح عبد هللا عبد جمال -  1

  جنٌه  13111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 4863    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرف السٌد العزٌز عبد خالد لصاحبها اللحوم منتجات تعبئة و تجهٌز و لتصنٌع غاٌة -  1

 A5 صناعٌة منطمة 274 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً

 4863    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرف السٌد العزٌز عبد خالد لصاحبها اللحوم منتجات تعبئة و تجهٌز و لتصنٌع غاٌة -  2

 A5 صناعٌة منطمة 274 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 9173    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه الحمٌد عبد العظٌم عبد احمد لصاحبها المخبوزات و العجائن لتصنٌع المهندس -  3

  - الصحٌه الوحده امام المستشفً شارع امتداد السالم حً 18 رلم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً

 وفً 9174    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجلٌل مصطفً دمحم جبرٌل لصاحبها الجاهزة والمالبس الشنط لصناعه مكه -  4

  صوٌر ابو مركز - سٌناء كوبري بجوار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ

 تارٌخ وفً 3379    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهبه عوض وهبه عوض لصاحبها الدلٌمة للصناعات المصرٌة -  5

 المنطمة - الصناعً تبارن مجمع O مبنً 11,  9 رلم الصناعٌة الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526

 - 3ب شرق الصناعٌة

 تارٌخ وفً 3379    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهبه عوض وهبة عوض لصاحبها الدلٌمة للصناعات المصرٌة -  6

 المنطمة - الصناعً تبارن مجمع O مبنً 11,  9 رلم الصناعٌة الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526

 - 3ب شرق الصناعٌة

 21211531 تارٌخ وفً 9181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور دمحم علٌوه دمحم لصاحبها العماري لالستثمار السوٌدي -  7

 - زاٌد الشٌخ الشعراوي الشٌخ شارع 24 عمارة االول الدور - 2 شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 4863   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرف السٌد العزٌز عبد خالد لصاحبها اللحوم منتجات تعبئة و تجهٌز و لتصنٌع غاٌة -  1

 منتجات انواع جمٌع تعبئة و تجهٌز و لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة -1:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211516 تارٌخ وفً

 تجهٌز ، االمونٌا استخدام بدون الغذائٌة المواد مختلف وتخزٌن وتجمٌد وتبرٌد حفظ ، تورٌدها و الجاهزة الوجبات اعداد -2 اللحوم

 المركزات صنع ، والخضر الفاكهة عصائر وانتاج والخضر الفاكهة من جاهزة اغذٌة وانتاج ورخوٌات ولشرٌات اسمان منتجات

 انتاج ، بالتشكٌل الكرتون من واكواب واطباق ورلٌة مائدة مستلزمات صنع ، المختلفة الغذائٌة المواد وتغلٌف تعبئة ، االصطناعٌة

 السنة فً طن 11 من الل بكمٌة لحوم مصنعات

 4863   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرف السٌد العزٌز عبد خالد لصاحبها اللحوم منتجات تعبئة و تجهٌز و لتصنٌع غاٌة -  2

 المنشأة التزام مع.  الطبٌة المالبس وصنع الدواجن مصنعات وانتاج:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211516 تارٌخ وفً

 على و السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع ، حده على نشاط لكل مستمل مالى مركز و مستملة حسابات بافراد

 وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة

 . نشاطها لمباشرة الالزمة والموافمات التراخٌص كافة علً الحصول المنشاة

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 3379   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهبه عوض وهبه عوض لصاحبها الدلٌمة للصناعات المصرٌة -  1

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211526

 تم21211531 تارٌخ وفً 9181   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور دمحم علٌوه دمحم لصاحبها العماري لالستثمار السوٌدي -  2

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل



 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

 4863   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرف السٌد العزٌز عبد خالد لصاحبها اللحوم منتجات ئةتعب و تجهٌز و لتصنٌع غاٌة -  3

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211516 تارٌخ وفً

 9173   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه الحمٌد عبد العظٌم عبد احمد لصاحبها المخبوزات و العجائن لتصنٌع المهندس -  4

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211524 تارٌخ وفً

 وفً 9174   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجلٌل مصطفً دمحم جبرٌل لصاحبها الجاهزة والمالبس الشنط لصناعه مكه -  5

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211524 تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   21211516 تارٌخ وفى ،   2861:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  حره منطمة  سٌرفٌز فورد وٌزر لشركه فـــــرع   - 1

 2121/6/4  فً تنتهً شهور 6 التصفٌه مدة مد  السجل شطب/محو تم

 تارٌخ وفى ،   2861:  برلم الٌده سبك  مساهمة شركة ،  S.de.RL حره منطمة  - سٌرفٌسز فورد وٌزر  لشركه فـــــرع   - 2

 2121/6/4  فً تنتهً شهور 6 التصفٌه مدة مد  السجل شطب/محو تم   21211516

 تم   21211511 تارٌخ وفى ،   4281:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكته العزبى أحمد على السٌد ٌاسر شركة   - 3

 علً احمد السٌد ٌاسر/  السٌد وتعٌٌن 2121/5/11 تارٌخ من تبدأ اشهر ستة لمدة التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو

 للشركة مصفٌا العزبً

   السجل شطب/محو تم   21211518 تارٌخ وفى ،   4189:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  م م ش  لالطارات مصر   - 4

  السجل شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   1142:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  م.م.ذ.ش ستار ارابٌا   - 5

 التجاري السجل فً التاشٌر تارٌخ من عامان للشركة التصفٌه مدة مد

   21211531 تارٌخ وفى ،   2861:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  حره منطمة  سٌرفٌز فورد وٌزر لشركه فـــــرع   - 6

 المٌد محو  السجل شطب/محو تم

 تارٌخ وفى ،   2861:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  S.de.RL حره منطمة  - سٌرفٌسز فورد وٌزر  لشركه فـــــرع   - 7

 المٌد محو  السجل شطب/محو تم   21211531

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعدٌل تم 21211511،   تارٌخ وفً 4253، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته العزبً احمد على السٌد ٌاسر -  1

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

 رأس دٌلتع تم 21211511،   تارٌخ وفً 4253، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته العزبً احمد على السٌد ٌاسر -  2

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

 رأس تعدٌل تم 21211511،   تارٌخ وفً 4253، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته العزبً احمد على السٌد ٌاسر -  3

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

 رأس تعدٌل تم 21211511،   تارٌخ وفً 4253، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته العزبً احمد على السٌد ٌاسر -  4

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



 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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211523،   تارٌخ وفً 5232، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شركاه و شلبً دمحم السٌد صابر -  5

  جنٌه  4111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

  شلبً دمحم السٌد صابر -  6

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211523،   تارٌخ وفً 5232، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة إسماعٌل المنعم عبد دمحم و

  جنٌه  4111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم 21211524،   تارٌخ وفً 4728، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه جمعة عوده العزٌز عبد جمعة -  7

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211524،   تارٌخ وفً 4728، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه جمعة عودة العزٌز عبد جمعة -  8

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211524،   تارٌخ وفً 4728، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه جمعة عودة العزٌز عبد جمعة -  9

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   تارٌخ وفً 4728، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه جمعة عوده العزٌز عبد جمعة:  الى التجارى االسم تعدٌل -  11

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  لالما رأس تعدٌل تم 21211524،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 21211525 تارٌخ وفً 7931    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، down town العامه للمماوالت تاون داون -  1

  - السالم حً الصالحٌن شارع 44 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Sea Bird For Construction & Roads والطرق لالنشاءات بٌرد سً مجموعة -  2

  - السالم حً الصالحٌن شارع 44 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 7931    برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والتفرٌغ والشحن العمومٌة والتورٌدات التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد:   محدودة مسئولٌة ذات ، لوجستٌن ماجنوم -  1

 وتورٌدات للغٌر التشغٌل وخدمات االدارٌة المكاتب وتاجٌر تالمعدا واٌجار الحاوٌات وصٌانه ومناوله للغٌر وتخزٌن ومستودعات

 العامه والحفالت والمؤتمرات المعارض وتنظٌم والامه البترولٌه المواد تجاره و البحرٌة واالشغال العامه والمماوالت الغذائٌة المواد

 مراعاة مع العماري والتطوٌر واالستثمار حده علً معرض لكل الالزمه التراخٌص استصدار بشرط السٌاحٌه المعارض عدا فٌما

 مسئولٌة ذات:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211511 تارٌخ وفً 3384   برلم لٌدها سبك  ، واللوائح الموانٌن احكام

 محدودة

 و االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة والمرارات  محدودة مسئولٌة ذات ، لوجستٌن ماجنوم -  2

 التى او بأعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن او مصلحه لها تكون ان للشركه ٌجوز

 ان لها ٌجوز كما مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الخارج او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد



 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

 التنفٌذٌة والئحته المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج

 محدودة مسئولٌة ذات:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211511 تارٌخ وفً 3384   برلم لٌدها سبك  ،.  

 الرباط والسلن المسامٌر لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌها محمود اللطٌف عبد الحسٌنى منى شركة -  3

 كافه على الحصول الشركة وعلى.  انواعها بجمٌع البودر و السائلة المنظفات تغلٌف و تعبئة و المعدنٌة واالرفف المعدنى والشبن

 توصٌة:  التأشٌر فوص,  النشاط تعدٌل تم21211519 تارٌخ وفً 121   برلم لٌدها سبك  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص

 بسٌطة

  العامه المماوالت -1  محدودة مسئولٌة ذات ، down town العامه للمماوالت تاون داون -  4

  والطرق االنشاءات -2

  العماري واالستثمار -3

  العمومٌه التورٌدات -4

 . والمانونٌة المالٌة االستشارات عدا فٌما الهندسٌه االستشارات -5

 . االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 او بأعمالها شبٌهة اعماال تزاول التس وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحه لها تكون ان للشركه وٌجوز

 تارٌخ وفً 7931   برلم لٌدها سبك  ، فً تندمج ان لها ٌجوز كما.  الخارج او مصر فً غرضها تحمٌك على تعوانها لد التً

 محدودة مسئولٌة ذات:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211525

 المماوالت -1  محدودة مسئولٌة ذات ، Sea Bird For Construction & Roads والطرق لالنشاءات بٌرد سً مجموعة -  5

  العامه

  والطرق االنشاءات -2

  العماري ستثمارواال -3

  العمومٌه التورٌدات -4

 . والمانونٌة المالٌة االستشارات عدا فٌما الهندسٌه االستشارات -5

 . االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 او بأعمالها شبٌهة اعماال تزاول التس وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحه لها تكون ان للشركه وٌجوز

 تارٌخ وفً 7931   برلم لٌدها سبك  ، فً تندمج ان لها ٌجوز كما.  الخارج او مصر فً غرضها تحمٌك على تعوانها لد التً

 محدودة مسئولٌة ذات:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211525

 طبما وذلن بها تلحفها او تشترٌها او السالفه الهٌئات  محدودة مسئولٌة ذات ، down town العامه للمماوالت تاون داون -  6

 ذات:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211525 تارٌخ وفً 7931   برلم لٌدها سبك  ،.  التنفٌذٌه والئحته المانون ألحكام

 محدودة مسئولٌة

 السالفه الهٌئات  محدودة مسئولٌة ذات ، Sea Bird For Construction & Roads والطرق لالنشاءات بٌرد سً مجموعة -  7

 تعدٌل تم21211525 تارٌخ وفً 7931   برلم لٌدها سبك  ،.  التنفٌذٌه والئحته المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحفها او تشترٌها او

 محدودة مسئولٌة ذات:  التأشٌر وصف,  النشاط

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و شلبً دمحم السٌد صابر: الى 5232 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211523:  تارٌخ فى  ،  -  1

 شركاه

 بٌرد سً مجموعة: الى 7931 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  21211525:  تارٌخ فى  ،  -  2

 Sea Bird For Construction & Roads والطرق لالنشاءات

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الهرم - الجبل بكفر التخزٌن و للتبرٌدات مصر لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم علٌوه صبحً سامح -  1

 43841   برلم    21211519:  تارٌخ ، الجٌزه -

 الهرم - الجبل بكفر التخزٌن و للتبرٌدات مصر لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم علٌوه صبحى سلٌم -  2

 43841   برلم    21211519:  تارٌخ ، الجٌزه -

 - الهرم - الجبل بكفر التخزٌن و للتبرٌدات مصر لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مجاهد دمحم دمحم جمال -  3

 43841   برلم    21211519:  تارٌخ ، الجٌزه

    21211519:  تارٌخ ، جروب الشاهٌن لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم علٌوه صبحً سامح -  4

 43841   برلم

   برلم    21211519:  تارٌخ ، جروب الشاهٌن لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم علٌوه صبحى سلٌم -  5

43841 

   برلم    21211519:  تارٌخ ، جروب الشاهٌن لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مجاهد دمحم دمحم جمال -  6

43841 



 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

    21211519:  تارٌخ ، جروب الشاهٌن لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم علٌوه صبحً سامح -  7

 43841   برلم

   برلم    21211519:  تارٌخ ، جروب الشاهٌن لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم علٌوه صبحى مسلٌ -  8

43841 

   برلم    21211519:  تارٌخ ، جروب الشاهٌن لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مجاهد دمحم دمحم جمال -  9

43841 

 لفتره االداره مجلس تجدٌد.-جروب الشاهٌن عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم علٌوه صبحً سامح -  11

 43841   برلم    21211519:  تارٌخ ، 2121/1/1 من اعتبارا اخري

 لفتره االداره مجلس تجدٌد.-جروب الشاهٌن عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم علٌوه صبحى سلٌم -  11

 43841   برلم    21211519:  تارٌخ ، 2121/1/1 من اعتبارا اخري

 اخري لفتره االداره مجلس تجدٌد.-جروب الشاهٌن عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مجاهد دمحم دمحم جمال -  12

 43841   برلم    21211519:  تارٌخ ، 2121/1/1 من اعتبارا

 بكفر التخزٌن و للتبرٌدات مصر لشركة ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  همةمسا شركة  شنوده ونٌس ثابت عادل -  13

 43841   برلم    21211519:  تارٌخ ، الجٌزه - الهرم - الجبل

:  تارٌخ ، جروب الشاهٌن لشركة ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شنوده ونٌس ثابت عادل -  14

 43841   برلم    21211519

:  تارٌخ ، جروب الشاهٌن لشركة ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شنوده ونٌس ثابت عادل -  15

 43841   برلم    21211519

 مجلس تجدٌد.-جروب الشاهٌن عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شنوده ونٌس ثابت عادل -  16

 43841   برلم    21211519:  تارٌخ ، 2121/1/1 من اعتبارا اخري لفتره االداره

 مجلس لرئٌس المخولة المالٌة السلطات كافة له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شنوده ونٌس ثابت عادل -  17

 والكمبٌاالت والشٌكات البنكٌة العمود علً التولٌع فً الحك له والتً 2115 ٌونٌو شهر فً المنعمدة االولً جلسته فً االدارة

 مع التعامل وفً الشركة حسابات لجمٌع الضمان خطابات وعمود االئتمانٌة التسهٌالت عمود علً التولٌع وكذا االذنٌة والسندات

 ذلن وكل - الشركة الدارة الالزمة االدارٌة المرارات كافة اصدار حك له كما واالٌداع السحب من بداٌة والمصارف البنون جمٌع

 43841   برلم    21211519:  تارٌخ ،.  اغراضها وضمن الشركة باسم

 المحلٌه التنمٌه و الخدمات لصندوق ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رفاعى عنانى حسٌن عبدالحمٌد مجدى -  18

 12416   برلم    21211511:  تارٌخ ، عٌاد دمحم دمحم سعٌد تامر/  السٌد من بدال االسماعٌلٌه بمحافظه

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بباوى لدٌس انور وائل -  19

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً دمحم ماهر دمحم -  21

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بطرس اندراوس مسعود هاله -  21

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بخٌت فؤاد فوزى بٌتر -  22

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نخله بخٌت فؤاد رمزى فؤاد -  23

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بباوى لدٌس انور وائل -  24



 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

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً دمحم ماهر دمحم -  25

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بطرس وساندرا مسعود هاله -  26

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بخٌت فؤاد فوزى بٌتر -  27

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نخله بخٌت فؤاد رمزى فؤاد -  28

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بباوى لدٌس انور وائل -  29

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً دمحم ماهر دمحم -  31

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بطرس اندراوس مسعود هاله -  31

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بخٌت فؤاد فوزى بٌتر -  32

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، فٌذيتن غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نخله بخٌت فؤاد رمزى فؤاد -  33

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بباوى لدٌس انور وائل -  34

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً دمحم ماهر دمحم -  35

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بطرس اندراوس مسعود هاله -  36

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بخٌت فؤاد فوزى بٌتر -  37

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نخله بخٌت فؤاد رمزى فؤاد -  38

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بباوى لدٌس انور وائل -  39

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً دمحم ماهر دمحم -  41

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بطرس اندراوس مسعود هاله -  41

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بخٌت فؤاد فوزى بٌتر -  42

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ارةاد مجلس عضو  مساهمة شركة  نخله بخٌت فؤاد رمزى فؤاد -  43

:  تارٌخ ، جدٌدة لدورة  المرشحٌن االدارة مجلس اعضاء تعٌٌن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بباوى لدٌس انور وائل -  44

 1177   برلم    21211511

:  تارٌخ ، جدٌدة لدورة  المرشحٌن االدارة مجلس اعضاء تعٌٌن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً دمحم ماهر دمحم -  45

 1177   برلم    21211511

 ، جدٌدة لدورة  المرشحٌن االدارة مجلس اعضاء تعٌٌن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بطرس اندراوس مسعود هاله -  46

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ

:  تارٌخ ، جدٌدة لدورة  المرشحٌن االدارة مجلس اعضاء تعٌٌن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بخٌت فؤاد فوزى بٌتر -  47

 1177   برلم    21211511

 ، جدٌدة لدورة  المرشحٌن االدارة مجلس اعضاء تعٌٌن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نخله بخٌت فؤاد رمزى فؤاد -  48

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ



 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

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  منتدب عضو  مساهمة شركة  نخله بخٌت فؤاد رمزى -  49

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  منتدب عضو  مساهمة شركة  نخله بخٌت فؤاد رمزى -  51

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  منتدب عضو  مساهمة شركة  نخله بخٌت فؤاد رمزى -  51

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  منتدب عضو  مساهمة شركة  نخله بخٌت فؤاد رمزى -  52

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  منتدب عضو  مساهمة شركة  نخله بخٌت فؤاد رمزى -  53

:  تارٌخ ، جدٌدة لدورة  المرشحٌن االدارة مجلس اعضاء تعٌٌن  منتدب عضو  مساهمة شركة  نخله بخٌت فؤاد رمزى -  54

 1177   برلم    21211511

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ابراهٌم نخله بخٌت فؤاد فوزى -  55

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ابراهٌم نخله بخٌت فؤاد فوزى -  56

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ابراهٌم نخله بخٌت فؤاد فوزى -  57

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ابراهٌم نخله بخٌت فؤاد فوزى -  58

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ ، تنفٌذي غٌر  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ابراهٌم نخله بخٌت فؤاد فوزى -  59

 ، جدٌدة لدورة  المرشحٌن االدارة مجلس اعضاء تعٌٌن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ابراهٌم نخله بخٌت فؤاد فوزى -  61

 1177   برلم    21211511:  تارٌخ

 5975   برلم    21211518:  تارٌخ ، استمالة -  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عامر علً احمد الرفاعً عمرو -  61

 رئٌس/ للسٌد ٌكون - االدارة مجلس تشكٌل اعادة -  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عامر علً احمد الرفاعً عمرو -  62

 العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا  اإلدارة مجلس

 الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع

 والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح

 5975   برلم    21211518:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن

 تعٌٌن فى الحك وله توالسٌارا واالراضى العمارٌة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عامر علً احمد الرفاعً عمرو -  63

 السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله  واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل

 او توكٌل حك وله باألجل أو لنمد با الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه

 5975   برلم    21211518:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض

 مجلس رئٌس  خورشٌد أحمد حسٌن دمحم/  السٌد ٌتولى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم مٌرٌت -  64

 . المنتدب والعضو اإلدارة

 .. الغٌر ولدى المضاء أمام الشركة تمثٌل ـ منفـردا   ـ

  

 : من ولكال  

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس . خورشٌد أحمد حسٌن دمحم/  السٌد

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس نائب . خورشٌد حسٌن دمحم رامى/  السٌد

 ( .. منفردٌن أو مجتمعٌـن) 



 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

 وخاصة   ، الوزارات وكافة الوزراء ومجلس والرسمٌة الحكومٌـة الجهات جمٌع أمام عنها والتولٌع بإسمها والتعامل الشركة إدارة

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، الداخلٌة ووزارة الدفـاع وزارة

 اإلدارة مجلس رئٌس  خورشٌد أحمد حسٌن دمحم/  السٌد ٌتولى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عساف السٌد ابراهٌم ٌحى -  65

 . المنتدب والعضو

 .. الغٌر ولدى المضاء أمام كةالشر تمثٌل ـ منفـردا   ـ

  

 : من ولكال  

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس . خورشٌد أحمد حسٌن دمحم/  السٌد

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس نائب . خورشٌد حسٌن دمحم رامى/  السٌد

 ( .. منفردٌن أو مجتمعٌـن) 

 وخاصة   ، الوزارات وكافة الوزراء ومجلس والرسمٌة الحكومٌـة الجهات جمٌع أمام عنها والتولٌع بإسمها والتعامل الشركة إدارة

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، الداخلٌة ووزارة الدفـاع وزارة

 اإلدارة مجلس رئٌس  خورشٌد أحمد حسٌن دمحم/  السٌد ٌتولى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رفعت دمحم شفٌك حسٌن -  66

 . المنتدب والعضو

 .. الغٌر ولدى المضاء أمام الشركة تمثٌل ـ منفـردا   ـ

  

 : من ولكال  

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس . خورشٌد أحمد حسٌن دمحم/  السٌد

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس نائب . خورشٌد حسٌن دمحم رامى/  السٌد

 ( .. منفردٌن أو مجتمعٌـن) 

 وخاصة   ، الوزارات وكافة الوزراء ومجلس والرسمٌة الحكومٌـة الجهات جمٌع أمام عنها والتولٌع بإسمها والتعامل الشركة إدارة

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، الداخلٌة ووزارة الدفـاع وزارة

 اإلسكان ووزارة العالى مالتعلٌ ووزارة الخارجٌة ووزارة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم مٌرٌت -  67

 وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة والرٌاضة الشباب ووزارة اآلثار ووزارة البٌئة ووزارة العمرانٌة والمجتمعات والمرافك

 مجلس لرئاسة التابع الدولة أراضى إسـتخدامات وجهاز ، السٌاحة تنشٌط وهٌئة ، السٌاحٌة التنمٌة وهٌئة ، لها التابعة المدن أجهزة

 والتعلٌم التربٌة وإدارات ومدٌرٌات واإلعتماد للجودة المومٌة والهٌئة الزراعٌة والتنمٌة التعمٌر لمشروعات العامة والهٌئة الوزراء

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، وصندوق التعلٌمٌة االبنٌة وهٌئة

 اإلسكان ووزارة العالى التعلٌم ووزارة الخارجٌة ووزارة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عساف السٌد ابراهٌم ٌحى -  68

 وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة والرٌاضة الشباب ووزارة اآلثار ووزارة البٌئة ووزارة العمرانٌة والمجتمعات والمرافك

 مجلس لرئاسة التابع الدولة أراضى إسـتخدامات وجهاز ، السٌاحة تنشٌط وهٌئة ، السٌاحٌة التنمٌة وهٌئة ، لها التابعة المدن أجهزة

 والتعلٌم التربٌة وإدارات ومدٌرٌات واإلعتماد للجودة المومٌة والهٌئة الزراعٌة والتنمٌة التعمٌر لمشروعات العامة والهٌئة الوزراء

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، وصندوق التعلٌمٌة االبنٌة وهٌئة

 اإلسكان ووزارة العالى التعلٌم ووزارة الخارجٌة ووزارة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رفعت دمحم شفٌك حسٌن -  69

 وكافة الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات وهٌئة والرٌاضة الشباب ووزارة اآلثار ووزارة البٌئة ووزارة العمرانٌة والمجتمعات والمرافك

 مجلس لرئاسة التابع الدولة أراضى إسـتخدامات وجهاز ، السٌاحة تنشٌط وهٌئة ، السٌاحٌة التنمٌة وهٌئة ، لها التابعة المدن أجهزة



 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

 والتعلٌم التربٌة وإدارات ومدٌرٌات واإلعتماد للجودة المومٌة والهٌئة الزراعٌة والتنمٌة التعمٌر لمشروعات العامة والهٌئة الوزراء

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، وصندوق التعلٌمٌة االبنٌة وهٌئة

 اإلعتماد مكاتب وكافة التعلٌمٌة المشروعات وتموٌل دعم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم مٌرٌت -  71

 .   التراخٌص إستصدار ٌخص فٌما

 الحرة والمناطك لإلستثمار العامة الهٌئةو للدولة التابعة التنفٌذٌة األجهزة وجمٌع الخاص والمطاع العام األعمال ولطاع العام والمطاع

 العمارى الشهر ومصلحة التجارى التسجٌل ومصلحة والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة المالٌة للرلابة العامة والهٌئة

 التشٌٌد لمماولى المصرى واإلتحـاد اإلجتماعٌـة للتأمٌنات المومٌة والهٌئة الجمارن ومصلحة المصرٌة الضرائب ومصلحة والتوثٌك

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، والبناء

 اإلعتماد مكاتب وكافة التعلٌمٌة المشروعات وتموٌل دعم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عساف السٌد ابراهٌم ٌحى -  71

 .   التراخٌص إستصدار ٌخص فٌما

 الحرة والمناطك لإلستثمار العامة والهٌئة للدولة التابعة التنفٌذٌة األجهزة وجمٌع الخاص والمطاع العام األعمال ولطاع العام والمطاع

 العمارى الشهر ومصلحة التجارى التسجٌل ومصلحة والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة المالٌة للرلابة العامة والهٌئة

 التشٌٌد لمماولى المصرى واإلتحـاد اإلجتماعٌـة للتأمٌنات لمومٌةا والهٌئة الجمارن ومصلحة المصرٌة الضرائب ومصلحة والتوثٌك

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، والبناء

 فٌما اإلعتماد مكاتب وكافة التعلٌمٌة المشروعات وتموٌل دعم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رفعت دمحم شفٌك حسٌن -  72

 .   التراخٌص إستصدار ٌخص

 الحرة والمناطك لإلستثمار العامة والهٌئة للدولة التابعة التنفٌذٌة األجهزة وجمٌع الخاص والمطاع العام األعمال ولطاع العام والمطاع

 العمارى الشهر ومصلحة التجارى التسجٌل ومصلحة والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة المالٌة للرلابة العامة والهٌئة

 التشٌٌد لمماولى المصرى واإلتحـاد اإلجتماعٌـة للتأمٌنات المومٌة والهٌئة الجمارن ومصلحة المصرٌة الضرائب ومصلحة والتوثٌك

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، والبناء

 للمماصة مصر وشركة واإلسكندرٌة الماهرة وبورصتى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم مٌرٌت -  73

 والعالمات األسماء وتسـجٌل تراخٌصها وتجدٌد السٌارات وترخٌص وشراء وبٌع المرور وإدارات المركزى والمٌد عواالٌدا

 المالٌة واألوراق األسهم وبٌع وشراء ورهن الشركة عن التولٌع حك وكذا ، ، والتراخٌص المرافك أنواع كافة وإدخال التجارٌة

 والعمود األوامر كافة على والتولٌع بأنواعها المالٌة واألوراق األسهم كوبونات وصرف وتحصٌل الثمن ولبض والغٌر للنفس

 .  المالٌة األوراق ببورصة التعامالت وجمٌع لذلن الالزمة والنماذج

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، وحك 

 للمماصة مصر وشركة واإلسكندرٌة الماهرة وبورصتى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عساف السٌد ابراهٌم ٌحى -  74

 والعالمات األسماء وتسـجٌل تراخٌصها وتجدٌد السٌارات وترخٌص وشراء وبٌع المرور وإدارات المركزى والمٌد واالٌداع

 المالٌة واألوراق األسهم وبٌع وشراء ورهن الشركة عن التولٌع حك وكذا ، ، والتراخٌص المرافك أنواع كافة وإدخال التجارٌة

 والعمود األوامر كافة على والتولٌع بأنواعها المالٌة واألوراق األسهم كوبونات وصرف وتحصٌل الثمن ولبض والغٌر للنفس

 .  المالٌة األوراق ببورصة التعامالت وجمٌع لذلن الالزمة والنماذج

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، وحك 

 للمماصة مصر وشركة واإلسكندرٌة الماهرة وبورصتى  ادارة مجلس وعض  مساهمة شركة  رفعت دمحم شفٌك حسٌن -  75

 والعالمات األسماء وتسـجٌل تراخٌصها وتجدٌد السٌارات وترخٌص وشراء وبٌع المرور وإدارات المركزى والمٌد واالٌداع

 المالٌة واألوراق األسهم وبٌع وشراء ورهن الشركة عن التولٌع حك وكذا ، ، والتراخٌص المرافك أنواع كافة وإدخال التجارٌة

 والعمود األوامر كافة على والتولٌع بأنواعها المالٌة واألوراق األسهم كوبونات وصرف وتحصٌل الثمن ولبض والغٌر للنفس

 .  المالٌة األوراق ببورصة التعامالت وجمٌع لذلن الالزمة والنماذج

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، وحك 



 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

 والبنكٌـة المالٌة التعامالت جمٌع فى الشركة عن التولٌع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم مٌرٌت -  76

 وكافة الضمان وخطابات المستندٌة اإلعتمادات وإلغاء وفتح لصوى مالٌة حدود بدون والمصارف البنون من واإلٌداع والسحب

 بها المرتبطة الضمانات وكافة والغٌر للنفس والكفاالت الضمان عمود وتولٌع وإبرام ةالبنكٌ الحسابات أنواع وكافة البنكٌة التسهٌالت

 المرض عمود على والتولٌع البنون لدى المودعة األموال وإستثمار الجهات وكافة المالٌة والمؤسسات والمصارف البنون أمام

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، على والمصرفٌة البنكٌة التعامالت كافة وإجراء والرهن

 والبنكٌـة المالٌة التعامالت جمٌع فى الشركة عن التولٌع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عساف السٌد ابراهٌم ٌحى -  77

 وكافة الضمان وخطابات المستندٌة اإلعتمادات وإلغاء وفتح لصوى مالٌة حدود بدون والمصارف البنون من واإلٌداع والسحب

 بها المرتبطة الضمانات وكافة والغٌر للنفس والكفاالت الضمان عمود وتولٌع وإبرام البنكٌة الحسابات أنواع وكافة البنكٌة التسهٌالت

 المرض عمود على والتولٌع البنون لدى المودعة األموال وإستثمار الجهات وكافة المالٌة والمؤسسات والمصارف البنون أمام

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، على والمصرفٌة البنكٌة التعامالت كافة وإجراء والرهن

 والبنكٌـة المالٌة التعامالت جمٌع فى الشركة عن التولٌع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رفعت دمحم شفٌك حسٌن -  78

 وكافة الضمان وخطابات لمستندٌةا اإلعتمادات وإلغاء وفتح لصوى مالٌة حدود بدون والمصارف البنون من واإلٌداع والسحب

 بها المرتبطة الضمانات وكافة والغٌر للنفس والكفاالت الضمان عمود وتولٌع وإبرام البنكٌة الحسابات أنواع وكافة البنكٌة التسهٌالت

 المرض عمود على والتولٌع البنون لدى المودعة األموال وإستثمار الجهات وكافة المالٌة والمؤسسات والمصارف البنون أمام

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، على والمصرفٌة البنكٌة التعامالت كافة وإجراء والرهن

 . العموم وجه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم مٌرٌت -  79

 الشركة أصول وكافة والبضائع والمنموالت والعمارات األراضى ورهن وبٌع وشراء وإستئجار وتأجٌر وإستغالل إدارة وحك

 التموٌلى التأجٌر وعمود المعاوضة عمود وتنفٌذ وإلغاء وتولٌع وإبرام. للملكٌة الناللة التصرفات أنواع وجمٌع فٌها والتصرف

 موافمـة على الحصـول بعد وذلن)  الشـركة بنشـاط تتعلك والتى الشركة ولصالح بإسم الصادرة العمـود وجمٌع التشغٌلى والتأجٌر

    21211518:  تارٌخ ، تشارن لد التى الشركات تأسٌس عمود على والتولٌع  ،(  األحوال بحسب ـ اإلدارة مجلس أو العامة الجمعٌة

 9123   برلم

 . العموم وجه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عساف السٌد ابراهٌم ٌحى -  81

 الشركة أصول وكافة والبضائع والمنموالت والعمارات راضىاأل ورهن وبٌع وشراء وإستئجار وتأجٌر وإستغالل إدارة وحك

 التموٌلى التأجٌر وعمود المعاوضة عمود وتنفٌذ وإلغاء وتولٌع وإبرام. للملكٌة الناللة التصرفات أنواع وجمٌع فٌها والتصرف

 موافمـة على الحصـول بعد وذلن)  الشـركة بنشـاط تتعلك والتى الشركة ولصالح بإسم الصادرة العمـود وجمٌع التشغٌلى والتأجٌر

    21211518:  تارٌخ ، تشارن لد التى الشركات تأسٌس عمود على والتولٌع  ،(  األحوال بحسب ـ اإلدارة مجلس أو العامة الجمعٌة

 9123   برلم

 8211   برلم    21211518:  تارٌخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كاشف محمود تهامى دمحم ولٌد -  81

 رئٌس المعداوى المجٌد عبد حمدى احمد/  للسٌد ٌكون -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كاشف محمود تهامى دمحم ولٌد -  82

 الشركة باسم التعامل حك منفردٌن او مجتمعٌن المنتدب اإلدارة مجلس عضو كاشف محمود تهامى دمحم ولٌد/ والسٌد االدارة مجلس

 وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن

 وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل

 8211   برلم    21211518:  تارٌخ ، الشركة باسم ذلن وكل والمصارف البنون مع التعامل صور وكافة الضمان

 على التولٌع فى الحك لهما وكذلن اغراضها وضمن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كاشف محمود تهامى دمحم ولٌد -  83

 حك ولهما واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهما ولصالحها الشركة باسم الشراء عمود

 التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض

 حك فأن سبك مما استثناء ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او التوكٌل حك ولهما باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك

 تارٌخ ،.  فمط مجتمعٌن والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والرهن االلتراض عمود على التولٌع

 8211   برلم    21211518: 



 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

   برلم    21211518:  تارٌخ ، استمالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العز أبو إبراهٌم إبراهٌم محمود العز أبو -  84
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 5975   برلم    21211518:  تارٌخ ، استمالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العز ابو ابراهٌم ابراهٌم محمود -  85

/ للسٌد ٌكون - االدارة مجلس تشكٌل اعادة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العز أبو إبراهٌم إبراهٌم محمود العز أبو -  86

 والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا  اإلدارة مجلس رئٌس

 على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك مانالض وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشٌكات

   برلم    21211518:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن والمصارف
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 رئٌس/ للسٌد ٌكون - االدارة مجلس تشكٌل اعادة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العز ابو ابراهٌم ابراهٌم محمود -  87

 العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا  اإلدارة مجلس

 الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع

 والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح

 5975   برلم    21211518:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن

 فى الحك وله والسٌارات واالراضى العمارٌة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العز أبو إبراهٌم إبراهٌم محمود العز أبو -  88

 كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله  واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن

 توكٌل حك وله باألجل أو لنمد با الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات

 5975   برلم    21211518:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او

 تعٌٌن فى الحك وله والسٌارات واالراضى العمارٌة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العز ابو ابراهٌم ابراهٌم محمود -  89

 السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله  واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل

 او توكٌل حك وله باألجل أو لنمد با الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه

 5975   برلم    21211518:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض

 . العموم وجه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رفعت دمحم شفٌك حسٌن -  91

 الشركة أصول وكافة والبضائع والمنموالت والعمارات األراضى ورهن وبٌع وشراء وإستئجار وتأجٌر وإستغالل إدارة وحك

 التموٌلى التأجٌر وعمود المعاوضة عمود وتنفٌذ وإلغاء وتولٌع وإبرام. للملكٌة الناللة التصرفات أنواع وجمٌع فٌها والتصرف

 موافمـة على الحصـول بعد وذلن)  الشـركة بنشـاط تتعلك والتى الشركة ولصالح بإسم الصادرة العمـود وجمٌع التشغٌلى والتأجٌر

    21211518:  تارٌخ ، تشارن لد التى الشركات تأسٌس عمود على والتولٌع  ،(  األحوال بحسب ـ اإلدارة مجلس أو العامة الجمعٌة

 9123   برلم

 العمارى الشهر أمام وخاصة الجهات كافة أمام الشركة فٌها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم مٌرٌت -  91

 بعض فى الغٌر توكٌل أو تفوٌض ولسٌادته المحامٌـن لوتوكٌ المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لإلستثمار العامة والهٌئة

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، ذكر مما كل أو

 العمارى الشهر أمام وخاصة الجهات كافة أمام الشركة فٌها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عساف السٌد ابراهٌم ٌحى -  92

 بعض فى الغٌر توكٌل أو تفوٌض ولسٌادته المحامٌـن وتوكٌل المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لإلستثمار العامة والهٌئة

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، ذكر مما كل أو

 العمارى الشهر أمام وخاصة الجهات كافة أمام الشركة فٌها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رفعت دمحم شفٌك حسٌن -  93

 بعض فى الغٌر توكٌل أو تفوٌض ولسٌادته المحامٌـن وتوكٌل المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لإلستثمار العامة والهٌئة

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، ذكر مما كل أو

 رئٌس  خورشٌد أحمد حسٌن دمحم/  السٌد ٌتولى  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  خورشٌد احمد حسٌن دمحم -  94

 . المنتدب والعضو اإلدارة مجلس



 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

 .. الغٌر ولدى المضاء أمام الشركة تمثٌل ـ منفـردا   ـ

  

 : من ولكال  

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس . خورشٌد أحمد حسٌن دمحم/  السٌد

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس نائب . خورشٌد حسٌن دمحم رامى/  السٌد

 ( .. منفردٌن أو مجتمعٌـن) 

 وخاصة   ، الوزارات وكافة الوزراء ومجلس والرسمٌة الحكومٌـة الجهات جمٌع أمام عنها والتولٌع بإسمها والتعامل الشركة إدارة

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، الداخلٌة ووزارة الدفـاع وزارة

 العالى التعلٌم ووزارة الخارجٌة ووزارة  منتدب وعضو ادارة سمجل رئٌس  مساهمة شركة  خورشٌد احمد حسٌن دمحم -  95

 المجتمعات وهٌئة والرٌاضة الشباب ووزارة اآلثار ووزارة البٌئة ووزارة العمرانٌة والمجتمعات والمرافك اإلسكان ووزارة

 أراضى إسـتخدامات وجهاز ، السٌاحة تنشٌط وهٌئة ، السٌاحٌة التنمٌة وهٌئة ، لها التابعة المدن أجهزة وكافة الجدٌدة العمرانٌة

 ومدٌرٌات واإلعتماد للجودة المومٌة والهٌئة الزراعٌة والتنمٌة التعمٌر لمشروعات العامة والهٌئة الوزراء مجلس لرئاسة التابع الدولة

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، وصندوق التعلٌمٌة االبنٌة وهٌئة والتعلٌم التربٌة وإدارات

 وكافة التعلٌمٌة المشروعات وتموٌل دعم  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  خورشٌد احمد حسٌن دمحم -  96

 .   التراخٌص إستصدار ٌخص فٌما اإلعتماد مكاتب

 الحرة والمناطك رلإلستثما العامة والهٌئة للدولة التابعة التنفٌذٌة األجهزة وجمٌع الخاص والمطاع العام األعمال ولطاع العام والمطاع

 العمارى الشهر ومصلحة التجارى التسجٌل ومصلحة والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة المالٌة للرلابة العامة والهٌئة

 التشٌٌد لمماولى المصرى واإلتحـاد اإلجتماعٌـة للتأمٌنات المومٌة والهٌئة الجمارن ومصلحة المصرٌة الضرائب ومصلحة والتوثٌك

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، والبناء

 مصر وشركة واإلسكندرٌة الماهرة وبورصتى  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  خورشٌد احمد حسٌن دمحم -  97

 األسماء وتسـجٌل تراخٌصها وتجدٌد السٌارات وترخٌص وشراء وبٌع المرور وإدارات المركزى والمٌد واالٌداع للمماصة

 واألوراق األسهم وبٌع وشراء ورهن الشركة عن التولٌع حك وكذا ، ، والتراخٌص المرافك أنواع كافة وإدخال التجارٌة والعالمات

 والعمود األوامر كافة على والتولٌع بأنواعها المالٌة واألوراق األسهم كوبونات وصرف وتحصٌل الثمن ولبض والغٌر للنفس المالٌة

 .  المالٌة األوراق ببورصة التعامالت وجمٌع لذلن الالزمة والنماذج

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، وحك 

 المالٌة التعامالت جمٌع فى الشركة عن التولٌع  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  خورشٌد احمد حسٌن دمحم -  98

 الضمان وخطابات المستندٌة اإلعتمادات وإلغاء وفتح لصوى الٌةم حدود بدون والمصارف البنون من واإلٌداع والسحب والبنكٌـة

 الضمانات وكافة والغٌر للنفس والكفاالت الضمان عمود وتولٌع وإبرام البنكٌة الحسابات أنواع وكافة البنكٌة التسهٌالت وكافة

 عمود على والتولٌع البنون لدى المودعة األموال وإستثمار الجهات وكافة المالٌة والمؤسسات والمصارف البنون أمام بها المرتبطة

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، على والمصرفٌة البنكٌة التعامالت كافة وإجراء والرهن المرض

 . العموم وجه  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  خورشٌد احمد حسٌن دمحم -  99

 الشركة أصول وكافة والبضائع والمنموالت والعمارات األراضى ورهن وبٌع وشراء وإستئجار وتأجٌر وإستغالل إدارة وحك

 التموٌلى التأجٌر وعمود المعاوضة عمود وتنفٌذ وإلغاء وتولٌع وإبرام. للملكٌة الناللة التصرفات أنواع وجمٌع فٌها والتصرف

 موافمـة على الحصـول بعد وذلن)  الشـركة ـاطبنش تتعلك والتى الشركة ولصالح بإسم الصادرة العمـود وجمٌع التشغٌلى والتأجٌر

    21211518:  تارٌخ ، تشارن لد التى الشركات تأسٌس عمود على والتولٌع  ،(  األحوال بحسب ـ اإلدارة مجلس أو العامة الجمعٌة

 9123   برلم



 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

 أمام وخاصة الجهات كافة أمام الشركة فٌها  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  خورشٌد احمد حسٌن دمحم -  111

 توكٌل أو تفوٌض ولسٌادته المحامٌـن وتوكٌل المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لإلستثمار العامة والهٌئة العمارى الشهر

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، ذكر مما كل أو بعض فى الغٌر

    21211518:  تارٌخ ، استمالة -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  العز ابو ابراهٌم ابراهٌم محمود احمد -  111

 5975   برلم

 - االدارة مجلس تشكٌل اعادة -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  العز ابو ابراهٌم ابراهٌم محمود احمد -  112

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا  اإلدارة مجلس رئٌس/ للسٌد ٌكون

 سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة

 التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع

:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن والمصارف البنون جمٌع مع

 5975   برلم    21211518

 والسٌارات واالراضى رٌةالعما  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  العز ابو ابراهٌم ابراهٌم محمود احمد -  113

 وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله  واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله

 باألجل أو لنمد با الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد

 5975   برلم    21211518:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك وله

    21211518:  تارٌخ ، منتدب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  المعداوي المجٌد عبد حمدي احمد -  114

 8211   برلم

 عبد حمدى احمد/  للسٌد ٌكون -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  المعداوي المجٌد عبد حمدي احمد -  115

 حك منفردٌن او مجتمعٌن المنتدب اإلدارة مجلس عضو كاشف محمود تهامى دمحم ولٌد/ والسٌد االدارة مجلس رئٌس المعداوى المجٌد

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

 الحسابات وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة

    21211518:  تارٌخ ، الشركة باسم ذلن وكل والمصارف البنون مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 8211   برلم

 الحك لهما وكذلن اغراضها وضمن  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  المعداوي المجٌد عبد حمدي احمد -  116

 مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهما ولصالحها الشركة باسم الشراء عمود على التولٌع فى

 والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهما واجورهم

 مما استثناء ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او التوكٌل حك ولهما باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات

 مجتمعٌن والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والرهن االلتراض عمود على التولٌع حك فأن سبك

 8211   برلم    21211518:  تارٌخ ،.  فمط

   برلم    21211518:  تارٌخ ، استمالة -  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  العز أبو إبراهٌم إبراهٌم محمود دمحم -  117

5975 

/ للسٌد ٌكون - االدارة مجلس تشكٌل اعادة -  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  العز أبو إبراهٌم إبراهٌم محمود دمحم -  118

 والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا  اإلدارة مجلس رئٌس

 على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشٌكات

   برلم    21211518:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن والمصارف

5975 

 الحك وله والسٌارات واالراضى العمارٌة  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  العز أبو إبراهٌم إبراهٌم محمود دمحم -  119

 وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك وله  واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى



 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

 حك وله باألجل أو لنمد با الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة

 5975   برلم    21211518:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل

  خورشٌد أحمد حسٌن دمحم/  السٌد ٌتولى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم رامى -  111

 . المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس

 .. الغٌر ولدى المضاء أمام الشركة تمثٌل ـ منفـردا   ـ

  

 : من ولكال  

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس . خورشٌد أحمد حسٌن دمحم/  السٌد

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس نائب . خورشٌد حسٌن دمحم رامى/  السٌد

 ( .. منفردٌن أو مجتمعٌـن) 

 وخاصة   ، الوزارات وكافة الوزراء ومجلس والرسمٌة الحكومٌـة الجهات جمٌع أمام عنها والتولٌع بإسمها والتعامل الشركة إدارة

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، الداخلٌة ووزارة الدفـاع وزارة

 العالى التعلٌم ووزارة الخارجٌة ووزارة  وعضومنتدب ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم رامى -  111

 المجتمعات وهٌئة والرٌاضة الشباب ووزارة اآلثار ووزارة البٌئة ووزارة العمرانٌة والمجتمعات والمرافك اإلسكان ووزارة

 أراضى إسـتخدامات وجهاز ، السٌاحة تنشٌط وهٌئة ، السٌاحٌة التنمٌة وهٌئة ، لها التابعة المدن أجهزة كافةو الجدٌدة العمرانٌة

 ومدٌرٌات واإلعتماد للجودة المومٌة والهٌئة الزراعٌة والتنمٌة التعمٌر لمشروعات العامة والهٌئة الوزراء مجلس لرئاسة التابع الدولة

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، وصندوق التعلٌمٌة االبنٌة وهٌئة والتعلٌم التربٌة وإدارات

 التعلٌمٌة المشروعات وتموٌل دعم  وعضومنتدب ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم رامى -  112

 .   التراخٌص إستصدار ٌخص فٌما اإلعتماد مكاتب وكافة

 الحرة والمناطك لإلستثمار العامة والهٌئة للدولة التابعة التنفٌذٌة األجهزة وجمٌع الخاص والمطاع العام األعمال ولطاع العام والمطاع

 العمارى الشهر ومصلحة التجارى التسجٌل ومصلحة والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة المالٌة للرلابة العامة والهٌئة

 التشٌٌد لمماولى المصرى واإلتحـاد اإلجتماعٌـة للتأمٌنات المومٌة والهٌئة مارنالج ومصلحة المصرٌة الضرائب ومصلحة والتوثٌك

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، والبناء

 وشركة واإلسكندرٌة الماهرة وبورصتى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم رامى -  113

 األسماء وتسـجٌل تراخٌصها وتجدٌد السٌارات وترخٌص وشراء وبٌع المرور وإدارات المركزى والمٌد واالٌداع للمماصة مصر

 واألوراق األسهم وبٌع وشراء ورهن الشركة عن التولٌع حك وكذا ، ، والتراخٌص المرافك أنواع كافة وإدخال التجارٌة والعالمات

 والعمود األوامر كافة على والتولٌع بأنواعها المالٌة واألوراق األسهم كوبونات وصرف وتحصٌل الثمن ولبض والغٌر للنفس المالٌة

 .  المالٌة األوراق ببورصة التعامالت وجمٌع لذلن الالزمة والنماذج

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، وحك 

 التعامالت جمٌع فى الشركة عن التولٌع  وعضومنتدب ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم رامى -  114

 وخطابات المستندٌة اإلعتمادات وإلغاء وفتح لصوى مالٌة حدود بدون والمصارف البنون من واإلٌداع والسحب والبنكٌـة المالٌة

 وكافة والغٌر للنفس والكفاالت الضمان عمود وتولٌع وإبرام البنكٌة الحسابات أنواع وكافة البنكٌة التسهٌالت وكافة الضمان

 والتولٌع البنون لدى المودعة األموال وإستثمار الجهات وكافة المالٌة والمؤسسات والمصارف البنون أمام بها المرتبطة الضمانات

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، على والمصرفٌة البنكٌة التعامالت كافة وإجراء والرهن المرض عمود على

 . العموم وجه  وعضومنتدب ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم رامى -  115



 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

 الشركة أصول وكافة والبضائع والمنموالت والعمارات األراضى ورهن وبٌع وشراء وإستئجار وتأجٌر وإستغالل إدارة وحك

 التموٌلى التأجٌر وعمود المعاوضة عمود وتنفٌذ وإلغاء وتولٌع وإبرام. للملكٌة الناللة التصرفات أنواع وجمٌع فٌها والتصرف

 موافمـة على الحصـول بعد وذلن)  الشـركة بنشـاط تتعلك والتى الشركة ولصالح بإسم الصادرة العمـود وجمٌع التشغٌلى والتأجٌر

    21211518:  تارٌخ ، تشارن لد التى الشركات تأسٌس عمود على والتولٌع  ،(  األحوال بحسب ـ اإلدارة مجلس أو العامة الجمعٌة

 9123   برلم

 وخاصة الجهات كافة أمام الشركة فٌها  وعضومنتدب ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  خورشٌد حسٌن دمحم رامى -  116

 أو تفوٌض ولسٌادته المحامٌـن وتوكٌل المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لإلستثمار العامة والهٌئة العمارى الشهر أمام

 9123   برلم    21211518:  تارٌخ ، ذكر مما كل أو بعض فى الغٌر توكٌل

 الرسمٌة الجهات امام المسئولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  شلبى دمحم السٌد صابر -  117

 و الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فً الحك لهم و,  منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن للشركاء

 من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر

 البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الضمان وشهادات خطابات استصدار او حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ، العماري الشهر مصلحة امام التولٌع حك لهم و والمصارف

 الرسمٌة الجهات امام المسئولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  شلبى دمحم السٌد صابر -  118

 و الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فً الحك لهم و,  منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن للشركاء

 من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر

 البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الضمان وشهادات خطابات استصدار او حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ، العماري الشهر مصلحة امام التولٌع حك لهم و والمصارف

 الرسمٌة الجهات امام المسئولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  إسماعٌل المنعم عبد دمحم -  119

 و الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فً الحك لهم و,  منفردٌن او معٌنمجت المتضامنٌن للشركاء

 من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر

 البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الضمان وشهادات خطابات استصدار او حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ، العماري الشهر مصلحة امام التولٌع حك لهم و والمصارف

 الرسمٌة الجهات امام المسئولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  إسماعٌل المنعم عبد دمحم -  121

 و الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فً الحك لهم و,  منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن للشركاء

 من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر

 البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الضمان وشهادات خطابات استصدار او حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ، العماري الشهر مصلحة امام التولٌع حك لهم و والمصارف

 الجهات امام المسئولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حفٌله الرحمن عبد التابعً السٌد -  121

 الجهات جمٌع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فً الحك لهم و,  منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن للشركاء الرسمٌة

 البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة

 التعامل صور كافة و الضمان وشهادات خطابات استصدار او حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ، العماري الشهر مصلحة امام التولٌع حك لهم و والمصارف البنون جمٌع مع

 الجهات امام المسئولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حفٌله الرحمن عبد التابعً السٌد -  122

 الجهات جمٌع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فً الحك لهم و,  منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن للشركاء الرسمٌة

 البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة

 التعامل صور كافة و الضمان وشهادات خطابات استصدار او حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف

 5232   مبرل    21211523:  تارٌخ ، العماري الشهر مصلحة امام التولٌع حك لهم و والمصارف البنون جمٌع مع

 امام المسئولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حفٌله الرحمن عبد التابعى السٌد مصطفى -  123

 جمٌع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فً الحك لهم و,  منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن للشركاء الرسمٌة الجهات

 البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات



 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

 التعامل صور كافة و الضمان وشهادات خطابات استصدار او حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ، العماري الشهر مصلحة امام التولٌع حك لهم و والمصارف البنون جمٌع مع

 امام المسئولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حفٌله الرحمن عبد التابعى السٌد مصطفى -  124

 جمٌع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فً الحك لهم و,  منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن للشركاء الرسمٌة الجهات

 البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات

 التعامل صور كافة و الضمان وشهادات خطابات استصدار او حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ، العماري الشهر مصلحة امام التولٌع حك لهم و والمصارف البنون جمٌع مع

 فى الحك ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع والتعامل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  شلبى دمحم السٌد صابر -  125

 كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن

 حك  لهم و باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل

 فى الحك ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع والتعامل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  شلبى دمحم السٌد صابر -  126

 كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن

 حك  لهم و باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل

 فى الحك ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع والتعامل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  إسماعٌل المنعم عبد دمحم -  127

 كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن

 حك  لهم و باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل

 فى الحك ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع والتعامل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  إسماعٌل المنعم عبد دمحم -  128

 كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن

 حك  لهم و باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل

 ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع والتعامل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حفٌله الرحمن عبد التابعً السٌد -  129

 وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك

 و باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك  لهم

 ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع والتعامل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حفٌله الرحمن عبد التابعً السٌد -  131

 وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك

 و باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك  لهم

 مصلحة و التجاري السجل مع والتعامل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حفٌله الرحمن عبد التابعى السٌد مصطفى -  131

 وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم الضرائب

 بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك  لهم و باألجل أو

 مصلحة و التجاري السجل مع والتعامل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حفٌله الرحمن عبد التابعى السٌد مصطفى -  132

 وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم الضرائب

 بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل

 5232   برلم    21211523:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك  لهم و باألجل أو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركة عن التولٌع حك ٌكون -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الرلٌك ابراهٌم الصادق عبدالمجٌد -  133

 ابراهٌم الصادق عبدالمجٌد/  للسٌد بالشركة للعمل المنظمة للوائح طبما المالٌه المؤسسات و البنون امام المعامالت لجمٌع اول كتولٌع

 و البنون امام المعامالت لجمٌع ثان كتولٌع الشركة عن التولٌع حك ٌكون ان ثانٌا.  المنتدب العضو و االداره مجلس رئٌس - الرلٌك

 العام المدٌر - علً احمد دمحم علً/ السٌد-:  بعد اسمائهم االتٌه الساده من لكال   بالشركة للعمل المنظمه للوائح طبما المالٌه المؤسسات

 31548   برلم    21211523:  تارٌخ ، الشئون مدٌر - المماطً صالح فرج أمطٌر/  السٌد للشركة

 المختار الدٌن صالح/  السٌد المالٌه  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الرلٌك ابراهٌم الصادق عبدالمجٌد -  134

 من اثنٌن اي من مزدوج التولٌع ٌكون ان.  االدارٌة الشئون مدٌر - األمٌن غٌث أحنٌش/  السٌد  التجارٌة الشئون مدٌر - سٌف ابو

    21211523:  تارٌخ ،.  الشركة حسابات علً بالتولٌع شوشة ابو عبدالمادر دمحم عبدالمادر/  السٌد تخوٌل الغاء.  بالتولٌع المخولٌٌن

 31548   برلم

 7533   برلم    21211523:  تارٌخ ، استماله -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صبح احمد دمحم احمد دمحم -  135

 7533   برلم    21211523:  تارٌخ ، استماله -  منتدب عضو  ساهمةم شركة  العمبً علً سٌد عمبً دمحم -  136

 الشركة باسم ذلن وكل والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  غبلاير لمعى سامى -  137

 والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن أغراضها وضمن

 وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك وله والمنموالت

 بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشاراطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة اإلذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الغٌر توكٌل حك ولهم باألجل أو

 وأمام ومكاتبها ومأمورٌاتها والتوثٌك العمارى الشهر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حبٌب المرسى فضل فخرى دمحم -  138

 المبالغ ودفع لبض حك وله أغراضها لتحمٌك الشركة معها تتعامل التى الجهات كافة أمام عامة وبصفة المحلٌة والوحدات المحافظات

 بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 العمارى الشهر مكاتب جمٌع أمام والمنمول للثابت والشراء والبٌع اإلٌجار عمود كافة على التولٌع حك وله ، باآلجل أو بالنمد الشركة

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، الشركة وتمثٌل المعنٌة اإلدارٌة والجهات والتوثٌك

 وله ، رالغٌ أو النفس مع تبرمها التً العمود جمٌع فً  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العمبً علً سٌد عمبً دمحم -  139

 من البنكٌة والتصرفات المعامالت أنواع جمٌع على المالٌة والهٌئات والمؤسسات والمصارف البنون جمٌع أمام التولٌع حك منفردا  

 وإستالمها الشٌكات دفاتر وطلب المال رأس عن واالفراج واإلٌداع والسحب واإلئتمانات واإلعتمادات الحسابات وفتح شٌكات

 وكالء أو مدٌرٌن تعٌٌن فً الحك له وكذلن ، البنكٌة األعمال وكافة والرهن وااللتراض المصرفٌة التسهٌالت عمود على والتولٌع

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، البنون أمام الشركة عن التولٌع حك أٌضا   ٌخولهم وأن مفوضٌن

 منفردا   وله ، الغٌر أو النفس مع تبرمها التً العمود جمٌع فً  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صفا فهٌم محمود سامح -  141

 شٌكات من البنكٌة والتصرفات المعامالت أنواع جمٌع على المالٌة والهٌئات والمؤسسات والمصارف البنون جمٌع أمام التولٌع حك

 على والتولٌع وإستالمها الشٌكات دفاتر وطلب المال رأس عن واالفراج واإلٌداع والسحب واإلئتمانات واإلعتمادات الحسابات وفتح

 وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن تعٌٌن فً الحك له وكذلن ، البنكٌة األعمال وكافة والرهن وااللتراض المصرفٌة التسهٌالت عمود

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، البنون أمام الشركة عن التولٌع حك أٌضا   ٌخولهم

 منفردا   وله ، الغٌر أو النفس مع تبرمها التً العمود جمٌع فً  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حنا شكرهللا حلمى امانى -  141

 شٌكات من البنكٌة والتصرفات المعامالت أنواع جمٌع على المالٌة والهٌئات والمؤسسات والمصارف البنون جمٌع أمام التولٌع حك

 على والتولٌع وإستالمها الشٌكات دفاتر وطلب المال رأس عن واالفراج داعواإلٌ والسحب واإلئتمانات واإلعتمادات الحسابات وفتح

 وأن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن تعٌٌن فً الحك له وكذلن ، البنكٌة األعمال وكافة والرهن وااللتراض المصرفٌة التسهٌالت عمود

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، البنون أمام الشركة عن التولٌع حك أٌضا   ٌخولهم

 وله ، الغٌر أو النفس مع تبرمها التً العمود جمٌع فً  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حبٌب المرسى فضل فخرى دمحم -  142

 من البنكٌة والتصرفات المعامالت أنواع جمٌع على المالٌة والهٌئات والمؤسسات والمصارف البنون جمٌع أمام التولٌع حك منفردا  

 وإستالمها الشٌكات دفاتر وطلب المال رأس عن واالفراج واإلٌداع والسحب واإلئتمانات واإلعتمادات الحسابات وفتح شٌكات



 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

 وكالء أو مدٌرٌن تعٌٌن فً الحك له وكذلن ، البنكٌة األعمال وكافة والرهن وااللتراض المصرفٌة التسهٌالت عمود على والتولٌع

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، البنون أمام الشركة عن التولٌع حك أٌضا   ٌخولهم وأن مفوضٌن

 وعزل تعٌٌن فى الحك وله ، مجتمعٌن أو منفردٌن والغٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العمبً علً سٌد عمبً دمحم -  143

:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فى الغٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمى موظفى

 8119   برلم    21211524

 وعزل تعٌٌن فى الحك وله ، مجتمعٌن أو منفردٌن والغٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صفا فهٌم محمود سامح -  144

:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فى الغٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمى موظفى

 8119   برلم    21211524

 وعزل تعٌٌن فى الحك وله ، مجتمعٌن أو منفردٌن والغٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حنا شكرهللا حلمى امانى -  145

:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فى الغٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمى موظفى

 8119   برلم    21211524

 تعٌٌن فى الحك وله ، مجتمعٌن أو منفردٌن والغٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حبٌب المرسى فضل فخرى دمحم -  146

:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فى الغٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمى موظفى وعزل

 8119   برلم    21211524

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الباب فتح دمحم سالمة عصام -  147
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 هٌئة مع والتعامل الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام أغراضها وضمن
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 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
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 هٌئة مع والتعامل الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام أغراضها وضمن

 الحسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة السٌاحٌة التنمٌة
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 وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك وله منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس هللا عبد أحمد شحته أحمد/ السٌد الشركة

 التنمٌة هٌئة مع والتعامل الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام أغراضها

 الحسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة السٌاحٌة

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار
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 مع والتعامل الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام أغراضها وضمن الشركة

 وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة السٌاحٌة التنمٌة هٌئة

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات
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 هٌئة مع والتعامل الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام أغراضها وضمن

 الحسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة السٌاحٌة التنمٌة

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار
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 التنمٌة هٌئة مع والتعامل الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام أغراضها

 الحسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة السٌاحٌة

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 ذلن وكل والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الباب فتح دمحم سالمة عصام -  189

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن أغراضها وضمن الشركة باسم

 لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك وله والمنموالت والسٌارات واألراضً

 تتعلك التً والصفمات والمشاراطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة اإلذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الغٌر توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

 باسم ذلن وكل والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نصر  دمحم  عبدالعظٌم دمحم -  191

 واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن أغراضها وضمن الشركة

 المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم دوتحدٌ الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك وله والمنموالت والسٌارات

 بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشاراطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة اإلذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الغٌر توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة

 ذلن وكل والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زاٌد دمحم عبدالحمٌد نبٌل احمد -  191

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن أغراضها وضمن الشركة باسم

 لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك وله والمنموالت والسٌارات واألراضً

 تتعلك التً والصفمات والمشاراطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة اإلذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الغٌر توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت



 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 باسم ذلن وكل والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زكى السٌد دمحم سٌد -  192

 والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن أغراضها وضمن

 وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك وله والمنموالت

 بالنمد الشركة مالتبمعا تتعلك التً والصفمات والمشاراطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة اإلذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الغٌر توكٌل حك ولهم باألجل أو

 وكل والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  واصف المسٌح عبد ٌوسف واصف -  193

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن أغراضها وضمن الشركة باسم ذلن

 لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك وله والمنموالت والسٌارات واألراضً

 تتعلك التً والصفمات والمشاراطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة اإلذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الغٌر توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

 باسم ذلن وكل والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كراس  حنٌن فوزي عفت -  194

 واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن أغراضها وضمن الشركة

 المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك وله والمنموالت والسٌارات

 بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشاراطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة اإلذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الغٌر توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العمبً علً سٌد عمبً دمحم -  195

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صفا فهٌم محمود سامح -  196

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حنا شكرهللا حلمى امانى -  197

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حبٌب المرسى فضل خرىف دمحم -  198

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العمبً علً سٌد عمبً دمحم -  199

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صفا فهٌم محمود سامح -  211

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حنا شكرهللا حلمى امانى -  211

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حبٌب المرسى فضل فخرى دمحم -  212

 صالحٌات تكون أن على -.  االداره مجلس تشكٌل اعاده -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العمبً علً سٌد عمبً دمحم -  213

  ـ: التالى النحو على والغٌر البنون أمام الشركة عن والتولٌع اإلدارة

 عنها نٌابة والتولٌع الشركة إدارة فى الحك منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس همام عثمان همام أدهم/  للسٌد ٌكون

 بـهٌئاتـها والوزارات العامة والمرافك والمصالح الرسمٌة وغٌر الرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام وتمثٌلها

:  تارٌخ ، ومصلحة المضافة والمٌمة المصرٌة الضرائب مصلحة وأمام الخاص والمطاع العام والمطاع العام األعمال ولطاع

 8119   برلم    21211524

 صالحٌات تكون أن على -.  االداره مجلس تشكٌل اعاده -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صفا فهٌم محمود سامح -  214

  ـ: التالى النحو على والغٌر البنون أمام الشركة عن والتولٌع اإلدارة

 عنها نٌابة والتولٌع الشركة إدارة فى الحك منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس همام عثمان همام أدهم/  للسٌد ٌكون

 بـهٌئاتـها والوزارات العامة والمرافك والمصالح الرسمٌة وغٌر الرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام وتمثٌلها

:  تارٌخ ، ومصلحة المضافة والمٌمة المصرٌة الضرائب مصلحة وأمام الخاص والمطاع العام والمطاع العام األعمال ولطاع

 8119   برلم    21211524



 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

 صالحٌات تكون أن على -.  االداره مجلس تشكٌل اعاده -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حنا شكرهللا حلمى امانى -  215

  ـ: التالى النحو على والغٌر البنون أمام الشركة عن والتولٌع اإلدارة

 عنها نٌابة والتولٌع الشركة إدارة فى الحك منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس همام عثمان مهما أدهم/  للسٌد ٌكون

 بـهٌئاتـها والوزارات العامة والمرافك والمصالح الرسمٌة وغٌر الرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام وتمثٌلها

:  تارٌخ ، ومصلحة المضافة والمٌمة المصرٌة الضرائب مصلحة وأمام الخاص والمطاع العام والمطاع العام األعمال ولطاع

 8119   برلم    21211524

 تكون أن على -.  االداره مجلس تشكٌل اعاده -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حبٌب المرسى فضل فخرى دمحم -  216

  ـ: التالى النحو على والغٌر البنون أمام الشركة عن والتولٌع اإلدارة صالحٌات

 عنها نٌابة والتولٌع الشركة إدارة فى الحك منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس همام عثمان همام أدهم/  للسٌد ٌكون

 بـهٌئاتـها والوزارات العامة والمرافك والمصالح الرسمٌة وغٌر الرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام وتمثٌلها

:  تارٌخ ، ومصلحة المضافة والمٌمة المصرٌة الضرائب مصلحة وأمام الخاص والمطاع العام والمطاع العام األعمال ولطاع

 8119   برلم    21211524

 وأمام ومكاتبها ومأمورٌاتها والتوثٌك العمارى الشهر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العمبً علً سٌد عمبً دمحم -  217

 المبالغ ودفع لبض حك وله أغراضها لتحمٌك الشركة معها تتعامل التى الجهات كافة أمام عامة وبصفة المحلٌة توالوحدا المحافظات

 بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 العمارى الشهر مكاتب جمٌع أمام والمنمول للثابت والشراء والبٌع اإلٌجار عمود كافة على التولٌع حك وله ، باآلجل أو بالنمد الشركة

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، الشركة وتمثٌل المعنٌة اإلدارٌة والجهات والتوثٌك

 وأمام ومكاتبها ومأمورٌاتها والتوثٌك العمارى الشهر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صفا فهٌم محمود سامح -  218

 المبالغ ودفع لبض حك وله أغراضها لتحمٌك الشركة معها تتعامل التى الجهات كافة أمام عامة وبصفة المحلٌة والوحدات المحافظات

 بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 العمارى الشهر مكاتب جمٌع أمام والمنمول للثابت والشراء والبٌع اإلٌجار عمود كافة على التولٌع حك وله ، باآلجل أو بالنمد الشركة

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، الشركة وتمثٌل المعنٌة اإلدارٌة والجهات والتوثٌك

 وأمام ومكاتبها ومأمورٌاتها والتوثٌك العمارى الشهر  ادارة مجلس عضو  ةمساهم شركة  حنا شكرهللا حلمى امانى -  219

 المبالغ ودفع لبض حك وله أغراضها لتحمٌك الشركة معها تتعامل التى الجهات كافة أمام عامة وبصفة المحلٌة والوحدات المحافظات

 بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 العمارى الشهر مكاتب جمٌع أمام والمنمول للثابت والشراء والبٌع اإلٌجار عمود كافة على التولٌع حك وله ، باآلجل أو بالنمد الشركة

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، الشركة وتمثٌل المعنٌة اإلدارٌة والجهات والتوثٌك

 والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا احمد شحته احمد -  211

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن أغراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل

 لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك هول والمنموالت والسٌارات واألراضً

 تتعلك التً والصفمات والمشاراطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة اإلذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الغٌر توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

    21211524:  تارٌخ ، استماله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شوٌته الرؤوف عبد الجارحى دمحم -  211

 36513   برلم

   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا احمد شحته احمد -  212

36513 

    21211524:  تارٌخ ، استماله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شوٌته الرؤوف عبد الجارحى دمحم -  213

 36513   برلم



 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

   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا احمد شحته احمد -  214

36513 

:  تارٌخ ،(  استماله)  المنتدب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شوٌته الرؤوف عبد الجارحى دمحم -  215

 36513   برلم    21211524

    21211524:  تارٌخ ،(  استماله)  المنتدب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا احمد شحته احمد -  216

 36513   برلم

    21211524:  تارٌخ ، استماله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شوٌته الرؤوف عبد الجارحى دمحم -  217

 36513   برلم

   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا احمد شحته احمد -  218

36513 

    21211524:  تارٌخ ، استماله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شوٌته الرؤوف عبد الجارحى دمحم -  219

 36513   برلم

   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا احمد شحته احمد -  221

36513 

 النحو على االختصاصات وتحدٌد -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شوٌته الرؤوف عبد الجارحى دمحم -  221

 فً الحك وله منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس هللا عبد أحمد شحته أحمد/ السٌد الشركة عن التولٌع حك ٌملن التالً

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام هاأغراض وضمن الشركة باسم التعامل

 على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة السٌاحٌة التنمٌة هٌئة مع والتعامل

   برلم    21211524:  تارٌخ ، وكافة والرهن اللتراضا وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وفتح الشٌكات

36513 

 التالً النحو على االختصاصات وتحدٌد -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا احمد شحته احمد -  222

 التعامل فً الحك وله نفردا  م المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس هللا عبد أحمد شحته أحمد/ السٌد الشركة عن التولٌع حك ٌملن

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام أغراضها وضمن الشركة باسم

 على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة السٌاحٌة التنمٌة هٌئة مع والتعامل

   برلم    21211524:  تارٌخ ، وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وفتح الشٌكات

36513 

 البنون جمٌع مع التعامل صور  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شوٌته الرؤوف عبد الجارحى دمحم -  223

 الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن أغراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارف

 مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك وله والمنموالت والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها

 والمشاراطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة اإلذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم

    21211524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الغٌر توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات

 36513   برلم

   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  همام عثمان همام ادهم -  224

8119 

   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجٌار انٌس دمحم حسن حسٌن -  225

8119 

   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  همام عثمان همام ادهم -  226

8119 



 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

   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجٌار انٌس دمحم حسن حسٌن -  227

8119 

 تكون أن على -.  االداره مجلس تشكٌل اعاده -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  همام عثمان همام ادهم -  228

  ـ: التالى النحو على والغٌر البنون أمام الشركة عن والتولٌع اإلدارة صالحٌات

 عنها نٌابة والتولٌع الشركة إدارة فى الحك منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس همام عثمان همام أدهم/  للسٌد ٌكون

 بـهٌئاتـها والوزارات العامة والمرافك والمصالح الرسمٌة وغٌر الرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام وتمثٌلها

:  تارٌخ ، ومصلحة المضافة والمٌمة المصرٌة الضرائب مصلحة وأمام الخاص والمطاع العام والمطاع العام األعمال ولطاع

 8119   برلم    21211524

 أن على -.  الدارها مجلس تشكٌل اعاده -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجٌار انٌس دمحم حسن حسٌن -  229

  ـ: التالى النحو على والغٌر البنون أمام الشركة عن والتولٌع اإلدارة صالحٌات تكون

 عنها نٌابة والتولٌع الشركة إدارة فى الحك منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس همام عثمان همام أدهم/  للسٌد ٌكون

 بـهٌئاتـها والوزارات العامة والمرافك والمصالح الرسمٌة وغٌر الرسمٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام وتمثٌلها

:  تارٌخ ، ومصلحة المضافة والمٌمة المصرٌة الضرائب مصلحة وأمام الخاص والمطاع العام والمطاع العام األعمال ولطاع

 8119   برلم    21211524

 ومكاتبها ومأمورٌاتها والتوثٌك العمارى الشهر  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  همام عثمان همام ادهم -  231

 ودفع لبض حك وله أغراضها لتحمٌك الشركة معها تتعامل التى الجهات كافة أمام عامة وبصفة المحلٌة والوحدات المحافظات وأمام

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ

 مكاتب جمٌع أمام والمنمول للثابت والشراء والبٌع اإلٌجار عمود كافة على التولٌع حك وله ، باآلجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، الشركة وتمثٌل المعنٌة اإلدارٌة والجهات والتوثٌك العمارى الشهر

 ومأمورٌاتها والتوثٌك العمارى الشهر  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجٌار انٌس دمحم حسن حسٌن -  231

 حك وله أغراضها لتحمٌك الشركة معها تتعامل التى الجهات كافة أمام عامة وبصفة المحلٌة والوحدات المحافظات وأمام ومكاتبها

 التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض

 جمٌع أمام والمنمول للثابت والشراء والبٌع اإلٌجار عمود كافة على التولٌع حك وله ، باآلجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، الشركة وتمثٌل المعنٌة اإلدارٌة والجهات والتوثٌك العمارى الشهر مكاتب

 الغٌر أو النفس مع تبرمها التً العمود جمٌع فً  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  همام عثمان همام ادهم -  232

 البنكٌة والتصرفات المعامالت أنواع جمٌع على المالٌة والهٌئات والمؤسسات والمصارف البنون جمٌع أمام التولٌع حك منفردا   وله ،

 وإستالمها الشٌكات دفاتر وطلب المال رأس عن واالفراج واإلٌداع والسحب واإلئتمانات واإلعتمادات الحسابات وفتح شٌكات من

 وكالء أو مدٌرٌن تعٌٌن فً الحك له وكذلن ، البنكٌة األعمال وكافة والرهن وااللتراض المصرفٌة التسهٌالت عمود على والتولٌع

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، البنون أمام الشركة عن التولٌع حك أٌضا   ٌخولهم وأن مفوضٌن

 أو النفس مع تبرمها التً العمود جمٌع فً  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجٌار انٌس دمحم حسن حسٌن -  233

 والتصرفات المعامالت أنواع جمٌع على المالٌة والهٌئات والمؤسسات والمصارف البنون جمٌع أمام تولٌعال حك منفردا   وله ، الغٌر

 الشٌكات دفاتر وطلب المال رأس عن واالفراج واإلٌداع والسحب واإلئتمانات واإلعتمادات الحسابات وفتح شٌكات من البنكٌة

 مدٌرٌن تعٌٌن فً الحك له وكذلن ، البنكٌة األعمال وكافة والرهن وااللتراض المصرفٌة التسهٌالت عمود على والتولٌع وإستالمها

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ، البنون أمام الشركة عن التولٌع حك أٌضا   ٌخولهم وأن مفوضٌن وكالء أو

 فى الحك وله ، مجتمعٌن أو منفردٌن والغٌر  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  همام عثمان همام ادهم -  234

 ،.  ذكر ما بعض أو كل فى الغٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمى موظفى وعزل تعٌٌن

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ

 الحك وله ، مجتمعٌن أو منفردٌن والغٌر  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجٌار انٌس دمحم حسن حسٌن -  235

.  ذكر ما بعض أو كل فى الغٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمى موظفى وعزل تعٌٌن فى



 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

 8119   برلم    21211524:  تارٌخ ،

 

 الرسمٌة الجهات امام المسؤلٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه -  236

 جمٌع امام اغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل فى الحك له و منفردا، نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه/  السٌد المتضامن للشرٌن

 البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات

 و االلتراض حك و الضمان شهادات و خطابات استصدار و حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارف و

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، المصارف و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الرهن

 الرسمٌة الجهات امام المسؤلٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه -  237

 جمٌع امام اغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل فى الحك له و منفردا، نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه/  السٌد المتضامن للشرٌن

 البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات

 و االلتراض حك و الضمان شهادات و خطابات استصدار و حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارف و

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، المصارف و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الرهن

 الرسمٌة الجهات امام المسؤلٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه -  238

 جمٌع امام اغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل فى الحك له و منفردا، نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه/  السٌد المتضامن للشرٌن

 البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات

 و االلتراض حك و الضمان شهادات و خطابات استصدار و حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارف و

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، المصارف و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الرهن

 الرسمٌة الجهات امام المسؤلٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه -  239

 جمٌع امام اغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل فى الحك له و منفردا، نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه/  السٌد المتضامن للشرٌن

 البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات

 و االلتراض حك و الضمان شهادات و خطابات استصدار و حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارف و

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، المصارف و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الرهن

 التولٌع حك وله  الشركة باسم السٌارات بٌع و شراء كذلن و  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه -  241

 عزل و تعٌٌن فى الحك له و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و  سبك ما كل ٌخص فٌما العمارى الشهر مصلحة امام

 السندات كافة تسدٌد و وبٌع تحوٌل و تولٌع و المبالغ دفع و لبض حك وله اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة  ووكالء مستخدمى

  التولٌع حك له و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن البٌع عمود على

 التولٌع حك وله  الشركة باسم السٌارات بٌع و شراء كذلن و  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه -  241

 عزل و تعٌٌن فى الحك له و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و  سبك ما كل ٌخص فٌما العمارى الشهر مصلحة امام

 السندات كافة تسدٌد و وبٌع تحوٌل و تولٌع و المبالغ دفع و لبض حك وله اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة  ووكالء مستخدمى

  التولٌع حك له و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن البٌع عمود على

 التولٌع حك وله  الشركة باسم السٌارات بٌع و شراء كذلن و  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه -  242

 عزل و تعٌٌن فى الحك له و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و  سبك ما كل ٌخص فٌما العمارى الشهر مصلحة امام

 السندات كافة تسدٌد و وبٌع تحوٌل و تولٌع و المبالغ دفع و لبض حك وله اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة  ووكالء مستخدمى

  التولٌع حك له و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن البٌع عمود على

 التولٌع حك وله  الشركة باسم السٌارات بٌع و شراء كذلن و  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه -  243

 عزل و تعٌٌن فى الحك له و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و  سبك ما كل ٌخص فٌما العمارى الشهر مصلحة امام

 السندات كافة تسدٌد و وبٌع تحوٌل و تولٌع و المبالغ دفع و لبض حك وله اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة  ووكالء مستخدمى



 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

  التولٌع حك له و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن البٌع عمود على

 فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك لهم و واالراضى العمارٌة  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه -  244

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشركاء عدا فٌما ذلن و ، ذكر ما بعض او كل

 فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك لهم و واالراضى العمارٌة  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه -  245

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشركاء عدا فٌما ذلن و ، ذكر ما بعض او كل

 فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك لهم و واالراضى العمارٌة  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه -  246

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشركاء عدا فٌما ذلن و ، ذكر ما بعض او كل

 فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك لهم و واالراضى العمارٌة  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه -  247

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشركاء عدا فٌما ذلن و ، ذكر ما بعض او كل

   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الجندى على حنفى الدٌن عالء -  248

36513 

   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الجندى على حنفى الدٌن عالء -  249

36513 

    21211524:  تارٌخ ،(  استماله)  المنتدب  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الجندى على حنفى الدٌن عالء -  251

 36513   برلم

   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الجندى على حنفى الدٌن عالء -  251

36513 

   برلم    21211524:  تارٌخ ، استماله  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الجندى على حنفى الدٌن عالء -  252

36513 

 التالً النحو على االختصاصات وتحدٌد -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الجندى على حنفى الدٌن عالء -  253

 التعامل فً الحك وله منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس هللا عبد أحمد شحته أحمد/ السٌد الشركة عن التولٌع حك ٌملن

 الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام أغراضها وضمن الشركة باسم

 على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة السٌاحٌة التنمٌة هٌئة مع والتعامل

   برلم    21211524:  تارٌخ ، وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وفتح الشٌكات

36513 

 والمصارف البنون جمٌع مع التعامل صور  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الجندى على حنفى الدٌن عالء -  254

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن أغراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل

 لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك وله والمنموالت والسٌارات واألراضً

 تتعلك التً والصفمات والمشاراطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة اإلذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع

 36513   برلم    21211524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الغٌر توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

 امام المسؤلٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  جمعة عودة عبدالعزٌز جمعة -  255

 ضمن و الشركة بأسم التعامل فى الحك له و منفردا، نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه/  السٌد المتضامن للشرٌن الرسمٌة الجهات

 كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها

 شهادات و خطابات استصدار و حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارف و البنون جمٌع مع التعامل

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، المصارف و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الرهن و االلتراض حك و الضمان



 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

 امام المسؤلٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  جمعة عودة عبدالعزٌز جمعة -  256

 ضمن و الشركة بأسم التعامل فى الحك له و منفردا، نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه/  السٌد المتضامن للشرٌن الرسمٌة الجهات

 كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها

 شهادات و خطابات استصدار و حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارف و البنون جمٌع مع التعامل

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، المصارف و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الرهن و االلتراض حك و الضمان

 امام المسؤلٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  جمعة عودة عبدالعزٌز جمعة -  257

 ضمن و الشركة بأسم التعامل فى الحك له و منفردا، نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه/  السٌد المتضامن للشرٌن الرسمٌة الجهات

 كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها

 شهادات و خطابات استصدار و حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارف و البنون جمٌع مع التعامل

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، المصارف و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الرهن و االلتراض حك و الضمان

 امام المسؤلٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  جمعة عودة عبدالعزٌز جمعة -  258

 ضمن و الشركة بأسم التعامل فى الحك له و منفردا، نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه/  السٌد المتضامن للشرٌن الرسمٌة الجهات

 كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات جمٌع امام اغراضها

 شهادات و خطابات استصدار و حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارف و البنون جمٌع مع التعامل

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، المصارف و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الرهن و االلتراض حك و الضمان

 الجهات امام المسؤلٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عودة العزٌز عبد على عمر -  259

 امام اغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل فى الحك له و منفردا، نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه/  السٌد المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات جمٌع

 حك و الضمان شهادات و خطابات استصدار و حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارف و البنون

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، المصارف و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الرهن و االلتراض

 الجهات امام المسؤلٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عودة العزٌز عبد على عمر -  261

 امام اغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل فى الحك له و منفردا، نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه/  السٌد المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات جمٌع

 حك و الضمان شهادات و خطابات استصدار و حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارف و البنون

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، المصارف و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الرهن و االلتراض

 الجهات امام المسؤلٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عودة العزٌز عبد على عمر -  261

 امام اغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل فى الحك له و منفردا، نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه/  السٌد المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات جمٌع

 حك و الضمان شهادات و خطابات استصدار و حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارف و البنون

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، المصارف و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الرهن و االلتراض

 الجهات امام المسؤلٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عودة العزٌز عبد على عمر -  262

 امام اغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل فى الحك له و منفردا، نافع دمحم عبدالمنعم دمحم اسامه/  السٌد المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة غٌر و الحكومٌة الجهات جمٌع

 حك و الضمان شهادات و خطابات استصدار و حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارف و البنون

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، المصارف و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة و الرهن و االلتراض

 وله  الشركة باسم السٌارات بٌع و شراء كذلن و  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  جمعة عودة عبدالعزٌز جمعة -  263

 فى الحك له و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و  سبك ما كل ٌخص فٌما العمارى الشهر مصلحة امام التولٌع حك

 تسدٌد و وبٌع تحوٌل و تولٌع و المبالغ دفع و لبض حك وله اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة  ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن

 له و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن البٌع عمود على  التولٌع حك



 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

 وله  الشركة باسم السٌارات بٌع و شراء كذلن و  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  جمعة عودة عبدالعزٌز جمعة -  264

 فى الحك له و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و  سبك ما كل ٌخص فٌما العمارى الشهر مصلحة امام التولٌع حك

 تسدٌد و وبٌع تحوٌل و تولٌع و المبالغ دفع و لبض حك وله اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة  ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن

 له و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن البٌع عمود على  التولٌع حك

 وله  الشركة باسم السٌارات بٌع و شراء كذلن و  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  جمعة عودة عبدالعزٌز جمعة -  265

 فى الحك له و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و  سبك ما كل ٌخص فٌما العمارى الشهر مصلحة امام التولٌع حك

 تسدٌد و وبٌع تحوٌل و تولٌع و المبالغ دفع و لبض حك وله اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة  ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن

 له و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن البٌع عمود على  التولٌع حك

 وله  الشركة باسم السٌارات بٌع و شراء كذلن و  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  جمعة عودة عبدالعزٌز جمعة -  266

 فى الحك له و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و  سبك ما كل ٌخص فٌما العمارى الشهر مصلحة امام التولٌع حك

 تسدٌد و وبٌع تحوٌل و تولٌع و المبالغ دفع و لبض حك وله اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة  ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن

 له و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، كاتهاوممتل الشركة الصول والرهن البٌع عمود على  التولٌع حك

 وله  الشركة باسم السٌارات بٌع و شراء كذلن و  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عودة العزٌز عبد على عمر -  267

 فى الحك له و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و  سبك ما كل ٌخص فٌما العمارى الشهر مصلحة امام التولٌع حك

 تسدٌد و وبٌع تحوٌل و تولٌع و المبالغ دفع و لبض حك وله اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة  ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن

 له و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن البٌع عمود على  التولٌع حك

 وله  الشركة باسم السٌارات بٌع و شراء كذلن و  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عودة العزٌز عبد على عمر -  268

 فى الحك له و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و  سبك ما كل ٌخص فٌما العمارى الشهر مصلحة امام التولٌع حك

 تسدٌد و وبٌع تحوٌل و تولٌع و المبالغ دفع و لبض حك وله اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة  ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن

 له و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن البٌع عمود على  التولٌع حك

 وله  الشركة باسم السٌارات بٌع و شراء كذلن و  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عودة العزٌز عبد على عمر -  269

 فى الحك له و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و  سبك ما كل ٌخص فٌما العمارى الشهر مصلحة امام التولٌع حك

 تسدٌد و وبٌع تحوٌل و تولٌع و المبالغ دفع و لبض حك وله اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة  ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن

 له و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن البٌع عمود على  التولٌع حك

 وله  الشركة باسم السٌارات بٌع و شراء كذلن و  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عودة العزٌز عبد على عمر -  271

 فى الحك له و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و  سبك ما كل ٌخص فٌما العمارى الشهر مصلحة امام التولٌع حك

 تسدٌد و وبٌع تحوٌل و تولٌع و المبالغ دفع و لبض حك وله اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة  ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن

 له و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن البٌع عمود على  التولٌع حك

 تفوٌض او توكٌل حك لهم و واالراضى العمارٌة  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  جمعة عودة عبدالعزٌز جمعة -  271

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشركاء عدا فٌما ذلن و ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر

 تفوٌض او توكٌل حك لهم و واالراضى العمارٌة  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  جمعة عودة عبدالعزٌز جمعة -  272

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشركاء عدا فٌما ذلن و ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر



 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

 تفوٌض او توكٌل حك لهم و واالراضى العمارٌة  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  جمعة عودة عبدالعزٌز جمعة -  273

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشركاء عدا فٌما ذلن و ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر

 تفوٌض او توكٌل حك لهم و واالراضى العمارٌة  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  جمعة عودة عبدالعزٌز جمعة -  274

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشركاء عدا فٌما ذلن و ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر

 تفوٌض او توكٌل حك لهم و واالراضى العمارٌة  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عودة العزٌز عبد على عمر -  275

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشركاء عدا فٌما ذلن و ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر

 تفوٌض او توكٌل حك لهم و واالراضى العمارٌة  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عودة العزٌز عبد على عمر -  276

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشركاء عدا فٌما ذلن و ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر

 تفوٌض او توكٌل حك لهم و واالراضى العمارٌة  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عودة العزٌز عبد على عمر -  277

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشركاء عدا فٌما ذلن و ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر

 تفوٌض او توكٌل حك لهم و واالراضى العمارٌة  متخارج متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عودة العزٌز عبد على عمر -  278

 4728   برلم    21211524:  تارٌخ ، الموصٌٌن الشركاء عدا فٌما ذلن و ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر

 ولهم الغٌر مع عاللاتها فى الشركة المدٌرون/  المدٌر ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  فرٌج نوٌجع سالم نصار -  279

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن او منفردٌن

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون

 سالم هللا عبد/  وللسٌد سالم هللا عبد سالم احمد/  وللسٌد دمحم خلٌل أحمد أسامة/ وللسٌد فرٌج نوٌجع سالم نصار/ وللسٌد  

 ، الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن او مجتمعٌن حك بالشركة المدٌرون سلٌمان سالم هللا عبد سالم/  وللسٌد سالم هللا عبد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ

 ولهم الغٌر مع عاللاتها فى الشركة المدٌرون/  المدٌر ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  فرٌج نوٌجع سالم نصار -  281

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن او منفردٌن

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون

 سالم هللا عبد/  وللسٌد سالم هللا عبد سالم احمد/  وللسٌد دمحم خلٌل أحمد أسامة/ وللسٌد فرٌج نوٌجع سالم نصار/ وللسٌد  

 ، الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن او مجتمعٌن حك بالشركة المدٌرون سلٌمان سالم هللا عبد سالم/  وللسٌد سالم هللا عبد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ

 ولهم الغٌر مع عاللاتها فى الشركة المدٌرون/  المدٌر ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  حسٌن دمحم خلٌل احمد اسامه -  281

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن او منفردٌن

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون

 سالم هللا عبد/  وللسٌد سالم هللا عبد سالم احمد/  وللسٌد دمحم خلٌل أحمد أسامة/ وللسٌد فرٌج نوٌجع سالم نصار/ وللسٌد  

 ، الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن او مجتمعٌن حك بالشركة المدٌرون سلٌمان سالم هللا عبد سالم/  وللسٌد سالم هللا عبد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ

 ولهم الغٌر مع عاللاتها فى الشركة المدٌرون/  المدٌر ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  حسٌن دمحم خلٌل احمد اسامه -  282

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن او منفردٌن

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون

 سالم هللا عبد/  وللسٌد سالم هللا عبد سالم احمد/  وللسٌد دمحم خلٌل أحمد أسامة/ وللسٌد فرٌج نوٌجع سالم نصار/ وللسٌد  

 ، الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن او مجتمعٌن حك بالشركة المدٌرون سلٌمان سالم هللا عبد سالم/  وللسٌد سالم هللا عبد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ولهم الغٌر مع عاللاتها فى الشركة المدٌرون/  المدٌر ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم عبدهللا سالم عبدهللا -  283

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن او منفردٌن

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون

 سالم هللا عبد/  وللسٌد سالم هللا عبد سالم احمد/  وللسٌد دمحم خلٌل أحمد أسامة/ وللسٌد فرٌج نوٌجع سالم نصار/ وللسٌد  

 ، الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن او مجتمعٌن حك بالشركة المدٌرون سلٌمان سالم هللا عبد سالم/  وللسٌد سالم هللا عبد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ

 ولهم الغٌر مع عاللاتها فى الشركة المدٌرون/  المدٌر ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم عبدهللا سالم عبدهللا -  284

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن او منفردٌن

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون

 سالم هللا عبد/  وللسٌد سالم هللا عبد سالم احمد/  وللسٌد دمحم خلٌل أحمد أسامة/ وللسٌد فرٌج نوٌجع سالم نصار/ وللسٌد  

 ، الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن او مجتمعٌن حك بالشركة المدٌرون سلٌمان سالم هللا عبد سالم/  وللسٌد سالم هللا عبد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ

 ولهم الغٌر مع عاللاتها فى الشركة المدٌرون/  المدٌر ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم هللا عبد سالم احمد -  285

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن او منفردٌن

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون

 سالم هللا عبد/  وللسٌد سالم هللا عبد سالم احمد/  وللسٌد دمحم خلٌل أحمد أسامة/ وللسٌد فرٌج نوٌجع سالم نصار/ وللسٌد  

 ، الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن او مجتمعٌن حك بالشركة المدٌرون سلٌمان سالم هللا عبد سالم/  وللسٌد سالم هللا عبد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ

 ولهم الغٌر مع عاللاتها فى الشركة المدٌرون/  المدٌر ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم هللا عبد سالم احمد -  286

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن او منفردٌن

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون

 سالم هللا عبد/  وللسٌد سالم هللا عبد سالم احمد/  وللسٌد دمحم خلٌل أحمد أسامة/ وللسٌد فرٌج نوٌجع سالم نصار/ وللسٌد  

 ، الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن او مجتمعٌن حك بالشركة المدٌرون سلٌمان سالم هللا عبد سالم/  وللسٌد سالم هللا عبد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ

 ولهم الغٌر مع عاللاتها فى الشركة المدٌرون/  المدٌر ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سلٌمان سالم هللا عبد سالم -  287

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن او منفردٌن

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون

 سالم هللا عبد/  وللسٌد سالم هللا عبد سالم احمد/  وللسٌد دمحم خلٌل أحمد أسامة/ وللسٌد فرٌج نوٌجع سالم نصار/ وللسٌد  

 ، الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن او مجتمعٌن حك بالشركة المدٌرون سلٌمان سالم هللا عبد سالم/  وللسٌد سالم هللا عبد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ

 ولهم الغٌر مع عاللاتها فى الشركة المدٌرون/  المدٌر ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سلٌمان سالم هللا عبد سالم -  288

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن او منفردٌن

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون

 سالم هللا عبد/  وللسٌد سالم هللا عبد سالم احمد/  وللسٌد دمحم خلٌل أحمد أسامة/ وللسٌد فرٌج نوٌجع سالم نصار/ وللسٌد  

 ، الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن او مجتمعٌن حك بالشركة المدٌرون سلٌمان سالم هللا عبد سالم/  وللسٌد سالم هللا عبد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ

 عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  فرٌج نوٌجع سالم نصار -  289

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهم.  العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون او الشركة

 امام التولٌع حك ولهم اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العماري الشهر مصلحة

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  فرٌج وٌجعن سالم نصار -  291

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهم.  العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون او الشركة

 امام التولٌع حك ولهم اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العماري الشهر مصلحة

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  حسٌن دمحم خلٌل احمد اسامه -  291

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهم.  العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون او الشركة

 امام التولٌع حك ولهم اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العماري الشهر مصلحة

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  حسٌن دمحم خلٌل احمد اسامه -  292

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهم.  العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون او الشركة

 امام التولٌع حك ولهم اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العماري الشهر مصلحة

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم عبدهللا سالم عبدهللا -  293

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهم.  العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون او الشركة

 امام التولٌع حك ولهم اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العماري الشهر مصلحة

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم عبدهللا سالم عبدهللا -  294

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهم.  العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون او الشركة

 امام التولٌع حك ولهم اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العماري الشهر مصلحة

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم هللا عبد سالم احمد -  295

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهم.  العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون او الشركة

 امام التولٌع حك ولهم اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العماري الشهر مصلحة

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم هللا عبد سالم احمد -  296

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهم.  العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون او الشركة

 امام التولٌع حك ولهم اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العماري الشهر مصلحة

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سلٌمان سالم هللا عبد سالم -  297

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهم.  العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون او الشركة

 امام التولٌع حك ولهم اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العماري الشهر مصلحة

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سلٌمان سالم هللا عبد سالم -  298

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهم.  العامة للجمعٌة التنفٌذٌة الئحته او المانون او الشركة

 امام التولٌع حك ولهم اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العماري الشهر مصلحة

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  فرٌج نوٌجع سالم نصار -  299

 ما بعض او كل فً الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً ماتوالصف والمشارطات العمود

 .  ذكر

 دمحم خلٌل أحمد أسامة/ للسٌد فٌكون حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل اما

 التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات الخطابات استصدار واما ، فمط مجتمعٌن سالم هللا عبد سالم احمد/ والسٌد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، الشركة الصول والشراء البٌع عمود على

 كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  فرٌج نوٌجع سالم نصار -  311

 ما بعض او كل فً الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود

 .  ذكر

 دمحم خلٌل أحمد أسامة/ للسٌد فٌكون حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل اما

 التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات الخطابات استصدار واما ، فمط مجتمعٌن سالم هللا عبد سالم احمد/ والسٌد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، الشركة الصول والشراء البٌع عمود على

 وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  حسٌن دمحم خلٌل احمد اسامه -  311

 او كل فً الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة

 .  ذكر ما بعض

 دمحم خلٌل أحمد أسامة/ للسٌد فٌكون حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل اما

 التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات الخطابات استصدار واما ، فمط مجتمعٌن سالم هللا عبد سالم احمد/ والسٌد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، الشركة الصول والشراء البٌع عمود على

 وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  حسٌن دمحم خلٌل احمد اسامه -  312

 او كل فً الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة

 .  ذكر ما بعض

 دمحم خلٌل أحمد أسامة/ للسٌد فٌكون حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل اما

 التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات الخطابات استصدار واما ، فمط مجتمعٌن سالم هللا عبد سالم احمد/ والسٌد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، الشركة الصول والشراء البٌع عمود على

 كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم عبدهللا سالم عبدهللا -  313

 ما بعض او كل فً الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود

 .  ذكر

 دمحم خلٌل أحمد أسامة/ للسٌد فٌكون حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل اما

 التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات الخطابات استصدار واما ، فمط مجتمعٌن سالم هللا عبد سالم احمد/ والسٌد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، الشركة الصول والشراء البٌع عمود على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم عبدهللا سالم عبدهللا -  314

 ما بعض او كل فً الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود

 .  ذكر

 دمحم خلٌل أحمد أسامة/ للسٌد فٌكون حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل اما

 التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات الخطابات استصدار واما ، فمط مجتمعٌن سالم هللا عبد سالم احمد/ والسٌد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، الشركة الصول والشراء البٌع عمود على

 كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم هللا عبد سالم احمد -  315

 ما بعض او كل فً الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت علكتت التً والصفمات والمشارطات العمود

 .  ذكر

 دمحم خلٌل أحمد أسامة/ للسٌد فٌكون حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل اما

 التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات الخطابات استصدار واما ، فمط مجتمعٌن سالم هللا عبد سالم احمد/ والسٌد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، الشركة الصول والشراء البٌع عمود على

 كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم هللا عبد سالم احمد -  316

 ما بعض او كل فً الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود

 .  ذكر

 دمحم خلٌل أحمد أسامة/ للسٌد فٌكون حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل اما

 التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات الخطابات استصدار واما ، فمط مجتمعٌن سالم هللا عبد سالم احمد/ والسٌد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، الشركة الصول والشراء البٌع عمود على

 وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سلٌمان سالم هللا عبد سالم -  317

 او كل فً الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة

 .  ذكر ما بعض

 دمحم خلٌل أحمد أسامة/ للسٌد فٌكون حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل اما

 التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات الخطابات استصدار واما ، فمط مجتمعٌن سالم هللا عبد سالم احمد/ والسٌد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، الشركة الصول والشراء البٌع عمود على

 وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سلٌمان سالم هللا عبد سالم -  318

 او كل فً الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة

 .  ذكر ما بعض

 دمحم خلٌل أحمد أسامة/ للسٌد فٌكون حسابات وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل اما

 التولٌع وحك والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات الخطابات استصدار واما ، فمط مجتمعٌن سالم هللا عبد سالم احمد/ والسٌد

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، الشركة الصول والشراء البٌع عمود على

 للسادة فٌكون والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  فرٌج نوٌجع سالم نصار -  319

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، فمط مجتمعٌن جمٌعا المدٌرون

 للسادة فٌكون والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  فرٌج نوٌجع سالم نصار -  311

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، فمط مجتمعٌن جمٌعا المدٌرون

 للسادة فٌكون والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  حسٌن دمحم خلٌل احمد اسامه -  311

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، فمط مجتمعٌن جمٌعا المدٌرون

 للسادة فٌكون والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  حسٌن دمحم خلٌل احمد اسامه -  312

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، فمط مجتمعٌن جمٌعا المدٌرون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 للسادة فٌكون والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم عبدهللا سالم عبدهللا -  313

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، فمط مجتمعٌن جمٌعا المدٌرون

 للسادة فٌكون والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم عبدهللا سالم عبدهللا -  314

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، فمط مجتمعٌن جمٌعا المدٌرون

 للسادة فٌكون والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم هللا عبد سالم احمد -  315

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، فمط مجتمعٌن جمٌعا المدٌرون

 للسادة فٌكون والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم هللا عبد سالم احمد -  316

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، فمط مجتمعٌن جمٌعا المدٌرون

 للسادة فٌكون والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سلٌمان سالم هللا عبد سالم -  317

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، فمط مجتمعٌن جمٌعا المدٌرون

 للسادة فٌكون والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سلٌمان سالم هللا عبد سالم -  318

 7931   برلم    21211525:  تارٌخ ، فمط مجتمعٌن جمٌعا المدٌرون

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بنظام م م ش الهندسٌه للصناعات لوتس2315  التجارٌة السجالت فً - العطا أبو أنور هشام/ المهندس السٌد اسم ادراج الغاء -  1

 1532   برلم    21211531:  تارٌخ ، التصرف من حظر االبتدائٌه الجٌزه جنوب باالسماعٌلٌة العامه الحرة طكالمنا

 جراند:  الى التجارى االسم تعدٌل2315  التجارٌة السجالت فً - العطا أبو أنور هشام/ المهندس السٌد اسم ادراج الغاء -  2

:  تارٌخ ، التصرف من حظر االبتدائٌه الجٌزه جنوب باالسماعٌلٌة العامه الحرة المناطك بنظام  م 1 م 1 ش للصناعات

 1532   برلم    21211531

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 928   رلمب    21211519:  تارٌخ ، 818    شاهٌن ابراهٌم شفٌك دمحم لصاحبها المعدنٌة للصناعات روٌال -  1

:  تارٌخ ، INTERNATIONAL OIL SERVICES (I.O.S    811) سرفٌس اوٌل انترناشٌونال المحسن عبد سٌد احمد منشاة -  2

 4115   برلم    21211519



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 3544   برلم    21211517:  تارٌخ ، 825    منصور دمحم علٌوه دمحم لصاحبها العمومٌة للتورٌدات كونكشن السوٌدى -  3

    21211517:  تارٌخ ، 827    الراجحى عبدالعزٌز صالح عبدالوهاب لصاحبها النباتٌه االنسجه لزراعه الراجحى مختبر -  4

 57   برلم

 5533   برلم    21211519:  تارٌخ ، 837    مشارله الجلٌل عبد جالل لصاحبها  IQ كٌو أى -  5

 428   برلم    21211523:  تارٌخ ، 851    واصف توفٌك ٌسرى نبٌل لصاحبها المنزلٌة االدوات لتجارة البتول -  6

 428   برلم    21211523:  تارٌخ ، 851    واصف توفٌك ٌسرى نبٌل لصاحبها المنزلٌة االدوات لتجارة البتول -  7

 428   رلمب    21211523:  تارٌخ ، 852    واصف توفٌك ٌسرى نبٌل لصاحبها المنزلٌة االدوات لتجارة البتول -  8

   برلم    21211523:  تارٌخ ، 847    الواحد عبد احمد على السٌد ثرٌا لصاحبتها البساتم و الكرنكات لخراطة مصباح -  9

5684 

 4111   برلم    21211523:  تارٌخ ، 846    عطٌه محمود مجاهد محمود -  11

 4111   برلم    21211523:  تارٌخ ، 846    عطٌه محمود مجاهد محمود لصاحبها للنسٌج مجاهد آل -  11

 6566   برلم    21211524:  تارٌخ ، 865    البالسى المرشدى بكر الدٌن عماد لصاحبها الرٌاضٌة للصناعات المصرٌة -  12

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2587   برلم    21211519:  تارٌخ ، 817    االراضى واستصالح زراعٌةال للتنمٌة الوشٌكة وادى -  1

 1396   برلم    21211511:  تارٌخ ، 819    السٌاحٌه للمنشأت هاٌتس شارم -  2

 1396   برلم    21211511:  تارٌخ ، 821    السٌاحٌه للمنشأت هاٌتس شارم -  3

 881   برلم    21211511:  تارٌخ ، 812    م م ش لالستثمارات المابضة النعٌم شركة -  4

 4281   برلم    21211511:  تارٌخ ، 814    وشرٌكته العزبى أحمد على السٌد ٌاسر شركة -  5

   برلم    21211511:  تارٌخ ، 823    الخاصه الحره المناطك بنظام م م ش الجاهزه والمالبس للترٌكو ورلد ترانس شركة -  6

892 

 1844   برلم    21211517:  تارٌخ ، 828    وشرٌكٌه الناصر على حسٌن -  7

 1844   برلم    21211517:  تارٌخ ، 829    وشرٌكٌه الناصر على حسٌن -  8

 4883   برلم    21211519:  تارٌخ ، 838    والصناعٌة التجارٌة للتنمٌة سعٌد بور شركة -  9

 711   برلم    21211519:  تارٌخ ، 836    ابٌن البترولٌة للمنتجات المصرٌة الشركة -  11

 6611   برلم    21211521:  تارٌخ ، Pyramids For Tires Manufacture    840 اإلطارات لتصنٌع برامٌدز -  11

 4146   برلم    21211523:  تارٌخ ، 844    الصحً لمنتجات اٌجبت أٌلو -  12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 887   برلم    21211523:  تارٌخ ، 845    ببورسعٌد العامة الحره المناطك بنظام م م ش البترولٌة للخدمات مصر ساٌبم -  13

 941   برلم    21211523:  تارٌخ ، 855    شرٌكٌه و ابراهٌم محمود دمحم شعبان شركه -  14

 941   برلم    21211523:  تارٌخ ، 855    شركاه و ابراهٌم محمود دمحم شعبان -  15

 941   برلم    21211523:  تارٌخ ، 855    وشركاه ابراهٌم محمود دمحم شعبان -  16

 896   برلم    21211523:  تارٌخ ، 849    م م ش والنمل للتصدٌر المتحدة -  17

 889   برلم    21211524:  تارٌخ ، 861    وشرٌكته ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  18

 855   برلم    21211524:  تارٌخ ، 864    اٌجٌبت درٌلنٌج كابٌتال -  19

 872   برلم    21211525:  تارٌخ ، 871    شركاهما و ٌونس دمحم هدى شركه -  21

 872   برلم    21211525:  تارٌخ ، 871    1وشركاه لضٌماتى عمر نبٌل دمحم:  الى الشركة اسم تعدٌل -  21

 872   برلم    21211525 : تارٌخ ، 871    شركاهما و ٌونس دمحم هدى شركه -  22

 872   برلم    21211525:  تارٌخ ، 871    1وشركاه لضٌماتى عمر نبٌل دمحم:  الى الشركة اسم تعدٌل -  23

 2832   برلم    21211526:  تارٌخ ، 881  2126/15/28 حتى سارى  م. م. ش الطالة لتكنولوجٌا الهندسٌة -  24

 2832   برلم    21211526:  تارٌخ ، 881  2126/15/28 حتى سارى  م.م.ش الطالة لتكنولوجٌا الهندسٌة اتالنتٌن -  25

 4986   برلم    21211526:  تارٌخ ، 881  2122/11/21 حتى سارى  االلكترونٌة للصناعات اسلرر -  26

 ، 879  2126/15/31 حتى سارى  ONE JEANSWEAR GROUP EGYPT LLCم م ذ ش اٌجبت جروب وٌر جٌنز وان -  27

 6588   برلم    21211526:  تارٌخ

    21211531:  تارٌخ ، 896  2126/14/19 حتى سارى  االماراتٌة محدودة م م ذ ش لوجستٌكس بانتوس لشركة فرع -  28

 4185   برلم

 917   برلم    21211531:  تارٌخ ، 889  2126/15/27 حتى سارى  م م ش الفندلٌة لالستثمارات النخٌل شركة -  29

 6581   برلم    21211531:  تارٌخ ، 888  2126/15/21 حتى سارى  السخنه بالعٌن فرٌده منتجع -  31

   برلم    21211531:  تارٌخ ، 898  2125/11/11 حتى سارى  م 1 م 1 ذ 1 ش الدولٌة التجارة و للنمل االهرام شركة -  31

3835 

 PYRAMIDS TRANSPORT AND INTERNATIONAL TRADING 1 م 1 ذ 1 ش الدولٌة التجارة و نمللل االهرام شركة -  32

CO (L.L.C  3835   برلم    21211531:  تارٌخ ، 898  2125/11/11 حتى سارى 

 تارٌخ ، 911  2126/14/14 حتى سارى  باالسماعٌلٌه العامه الحره المناطك بنظام سرفٌس اند مانفكتشر تولز اوٌل اٌجٌبت -  33

 826   برلم    21211531: 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


