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قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1الباهى لالستثمار العقارى لصاحبها ( محمد باهى عبدالحليم عبدالسالم ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد ،
رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  352عن االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة
والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 351
لسنة  2112وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  353لسنة  2111واقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيالت والشقق
واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية
 ،واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها  ،بجهة  15 :مايو  -قطعه رقم  / 3222ج  -جمصه -
 - 2الباهى لالستثمار العقارى لصاحبها ( محمد باهى عبدالحليم عبدالسالم ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد ،
رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  352عن على اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة
الفندقية والقرى السياحية عن ثالثة نجوم واال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من
الطاقه االيوائيه للمشروع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  15 :مايو  -قطعه رقم  / 3222ج  -جمصه -
 - 3الجوهره لتصنيع االثاث لصاحبها ( محمد نبيل السيد االدهم ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111قيد فى  21111111برقم  323عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث الخشبى بكافة انواعه مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :أرض العتر -
ش حسين الرجائى  -عمارة السيد البيومى -
 - 4دار مصر لالستثمار الطبى لصاحبها ( رامى محمد مصطفى يوسف صحصاح ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر
فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  311عن اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو
العامة وما تضمه من أنشطة داخليه عالجية أو طبية بشرط أن تقدم  %11سنويا من عدد األسرة التى يتم شغلها واقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع األدوية البشرية والبيطرية وانشاء او اداره او تشغيل المدارس ( فيما عدا الدوليه ) واالستثمار العقارى بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  351لسنة  2112وما ورد بقرار  ،بجهة  :كورنيش النيل  -برج الغرفة التجارية  -الدور الخامس -
الوحدة رقم - 2
 - 5دار مصر لالستثمار الطبى لصاحبها ( رامى محمد مصطفى يوسف صحصاح ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر
فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  311عن رئيس الجمهورية رقم  353لسنة  2111مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة :
كورنيش النيل  -برج الغرفة التجارية  -الدور الخامس  -الوحدة رقم - 2
 - 3الصالح لمستحضرات التجميل لصاحبها ( احمد صالح احمد احمد البسيونى ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد
 ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111111برقم  321عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :ش األمين
متفرع من ش السكه الجديده أمام محكمة أجا -
 - 2ابو على لتصنيع االسماك  ABO.ALI.FISHلصاحبها ( رائد محمد على سند منصور ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة ، 2112
تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3111110111 ،قيد فى  21111113برقم  313عن اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتجميد االسماك
وتحويل المخلفات الى مسحوق سمك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :المنطقة الصناعية  -القطعة رقم  11بلوك (  - ) Jالمرحلة االولى  -جمصة -
 - 1تراى ميديكال لصاحبها ( جمال محمد محمد مرسى عبد الغفار ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،رأس ماله
 ، 1111110111 ،قيد فى  21111121برقم  415عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مخصبات واضافات االعالف والفيتامينات

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

2

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

الحيوانية والمطهرات والكيماويات ومستلزمات المعامل البيطرية والمخصبات الزراعية والبذور وتصنيع ما سبق لدى الغير واقامة
وتشغيل مصنع لصناعة االدوات الالزمة لمزارع الدواجن والمزارع الحيوانيه وكافه مستلزماتها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :ش االستاد  -ملك احمد خلف
هللا -
 - 3رفعت عبدهللا الحسنين عالم لصاحبها ( رفعت عبدهللا الحسنين عالم ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،رأس
ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  333عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األكر والكوالين واالكسسوارات مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة :
المنطقة الصناعية  -القطعة رقم (  ) 5بلوك ( د )  -المرحلة الرابعة  -جمصة -
 - 11االتحاد لتجارة مواد البناء لصاحبها ( السيد محمد صبرى عبد الهادى ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد ،
رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111122برقم  333عن تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء بالمدن والمجتمعات
العمرانية الجديدة والمناطق النائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
الترخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :منطقة  15مايو  -المجاورة الثالثة  -القطعة  - 3111جمصة -
 - 11السالم لتصنيع خزانات مياه استانلس ستيل لصاحبها ( يوسف يوسف سليمان نجم ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة ، 2112
تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11111110111 ،قيد فى  21111122برقم  331عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خزانات مياه
استانلس ستيل مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الوحدتين رقمى (  ) 41 ، 33عنبر (  ) 3نموذج ( أ ) بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة العصافرة -
 - 12كيوبول جيمز  Cue Ball Gamesلصاحبها ( أحمد هشام محمد اليمانى الهجرسى ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة ، 2112
تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1211110111 ،قيد فى  21111121برقم  411عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها وأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها وإنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات وإدخال البيانات علي
الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية وأعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها وإنتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها وأعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول  ،بجهة  :المنقطة المركزية  -عقار رقم  - 155شقه ( 1
الميزانين ) -
 - 13كيوبول جيمز  Cue Ball Gamesلصاحبها ( أحمد هشام محمد اليمانى الهجرسى ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة ، 2112
تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1211110111 ،قيد فى  21111121برقم  411عن البيانات وتنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
واالتصاالت وخدمات االنترنت وإقامة شبكات نق الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على
ترخيص من الجهات المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول واألنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة
وبيانات إلى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العمى والثقافى والفنى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :المنقطة المركزية  -عقار رقم  - 155شقه ( 1
الميزانين ) -
 - 14دسوق للتبريد والتجميد لصاحبها ( سهير السيد محمد رمضان ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،رأس ماله
 ، 3111110111 ،قيد فى  21111114برقم  313عن إقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية
والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :طريق الكوبرى الجديد بالدور االرضى بالعقار ملك احمد محمد
ابو اليزيد
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1هدير صابر عبدالرازق محمد عبد العاطى وشركاها شركة  ،استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها
قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح
واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  351لسنة  2112وقرار رئيس الجمهورية رقم  353لسنة  - 2111تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج
السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم  -تربية جميع أنواع الدواجن ،رأس مالها ، 11141110111قيدت فى 21111111
برقم  ، 323عن استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  351لسنة  2112وقرار رئيس
الجمهورية رقم  353لسنة  - 2111تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم -
تربية جميع أنواع الدواجن  ،بجهة  :قرية ابو سعيد -
 - 2هدير صابر عبدالرازق محمد عبد العاطى وشركاها شركة  ،والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج
البيض أو التسمين أو اللحوم  -إقامة المزارع السمكية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافة انواعها  -اقامة وتشغيل مصنع
محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية  -اقامة وتشغيل المجازر االلية ونصف االليه لذبح وتجهيز اللحوم
والدواجن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المسلى والدهون والزيوت النباتية  -الصلصه  -العصائر  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
االسمده والمبيدات الزراعية وتعبئة وتغليف ،رأس مالها ، 11141110111قيدت فى  21111111برقم  ، 323عن والطيور
سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  -إقامة المزارع السمكية  -اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع االعالف بكافة انواعها  -اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية  -اقامة
وتشغيل المجازر االلية ونصف االليه لذبح وتجهيز اللحوم والدواجن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المسلى والدهون والزيوت
النباتية  -الصلصه  -العصائر  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االسمده والمبيدات الزراعية وتعبئة وتغليف  ،بجهة  :قرية ابو سعيد -
 - 3هدير صابر عبدالرازق محمد عبد العاطى وشركاها شركة  ،التقاوى والبذور الزراعية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
اللحوم واالسماك المصنعه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المياه الغازيه وتعبئة المياه الطبيعيه  -اقامة وتشغيل الثالجات والمحطات
الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات الورقيه ومستلزمات التعبئة والتغليف  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية بكافة انواعها  -االستثمار
العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ،رأس مالها ، 11141110111قيدت فى  21111111برقم  ، 323عن التقاوى
والبذور الزراعية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم واالسماك المصنعه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المياه الغازيه وتعبئة
المياه الطبيعيه  -اقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية
وتبريدها أو تجميدها  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقيه ومستلزمات التعبئة والتغليف  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات البالستيكية بكافة انواعها  -االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  ،بجهة  :قرية ابو سعيد -
 - 4هدير صابر عبدالرازق محمد عبد العاطى وشركاها شركة  ،والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  351لسنة  2112وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  353لسنة
 - 2111تجاره الجمله والتجزئه فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسالسل
االمداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  -تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية ( المناطق الصناعية والمجتمعات
العمرانية والمناطق النائية والمناطق ،رأس مالها ، 11141110111قيدت فى  21111111برقم  ، 323عن والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  351لسنة  2112وما
ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  353لسنة  - 2111تجاره الجمله والتجزئه فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة -
إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسالسل االمداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  -تخطيط وإقامة وتنميه المناطق
العمرانية ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق  ،بجهة  :قرية ابو سعيد -
 - 5هدير صابر عبدالرازق محمد عبد العاطى وشركاها شركة  ،خارج الوادى القديم ) مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 11141110111قيدت فى  21111111برقم  ، 323عن خارج الوادى القديم ) مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :قرية ابو سعيد -

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

4

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 3أم هاشم على يوسف الشيخ وشركائها شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتجهيز وتغليف االسماك مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها
، 3111110111قيدت فى  21111113برقم  ، 321عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتجهيز وتغليف االسماك مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :المنطقة
الصناعيه  -القطعة رقم - 111
 - 2عمر رشوان مغازى الدسوقى وشركاه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111112برقم  ، 323عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة :
القطعة رقم (  ) 41بالمنطقة الصناعية بمطوبس -
 - 1عبد الهادى السيد السيد عطا وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل ثالجة لحفظ وتجميد االسماك مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها 3111110111
،قيدت فى  21111115برقم  ، 331عن اقامة وتشغيل ثالجة لحفظ وتجميد االسماك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :المنطقة الصناعية  -القطعة رقم - 115
قطاع الصناعات الغذائية
 - 3قاسم رمضان احمد رمضان ابو زر وشركاه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافة انواعها مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها
، 3111110111قيدت فى  21111114برقم  ، 333عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافة انواعها مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :القطعة رقم (
 ) 32بقطاع صناعات االعالف بالمنطقة الصناعية بمطوبس  -مطوبس -
 - 11ايمن اسماعيل محمد عبد العزيز وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافة انواعها مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها
، 3111110111قيدت فى  21111122برقم  ، 414عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافة انواعها مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :المنطقة
الصناعية  -القطعة رقم (  / 1ب )  -بلوك ( ى )  -المرحلة الثالثة  -جمصة -
 - 11محمد ابراهيم السيد عطا وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل ثالجه خاصة بحفظ االسماك وتبريدها أو تجميدها  -واقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع االسماك المصنعه ( الرنجه ) مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص االزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111125برقم  ، 411عن اقامة
وتشغيل ثالجه خاصة بحفظ االسماك وتبريدها أو تجميدها  -واقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االسماك المصنعه ( الرنجه ) مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص االزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :القطعة
رقم (  ) 113بقطاع الصناعات الغذائية  -بالمنطقة الصناعية بمطوبس -
 - 12مصطفى حافظ حسن المكاوى وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث الخشبى بكافة انواعه ومستلزمات
الديكور مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 331عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث الخشبى
بكافة انواعه ومستلزمات الديكور مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :القطع أرقام ( 2ص.خ 3 ،ص.خ ) بقطاع الصناعات الخشبية بالمنطقة الصناعية
ببلطيم -
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
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ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1الروضة لاللبان لصاحبها ( محمد رمضان محمد السيد غنيم )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 151 :وفى تاريخ
 21111122تم محو/شطب السجل امر محو العتزاله التجارة
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1الباهى لالستثمار العقارى لصاحبها ( محمد باهى عبدالحليم عبدالسالم ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد ،
سبق قيده برقم  352وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 15 ، :مايو  -قطعه رقم  / 3222ج  -جمصه
 - 2الصالح لمستحضرات التجميل لصاحبها ( احمد صالح احمد احمد البسيونى ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد
 ،سبق قيده برقم  321وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش األمين متفرع من ش السكه الجديده
أمام محكمة أجا -
 - 3الجوهره لتصنيع االثاث لصاحبها ( محمد نبيل السيد االدهم ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 323وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :أرض العتر  -ش حسين الرجائى  -عمارة السيد البيومى -
 - 4دار مصر لالستثمار الطبى لصاحبها ( رامى محمد مصطفى يوسف صحصاح ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر
فرد  ،سبق قيده برقم  311وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :كورنيش النيل  -برج الغرفة
التجارية  -الدور الخامس  -الوحدة رقم - 2
 - 5ابو على لتصنيع االسماك  ABO.ALI.FISHلصاحبها ( رائد محمد على سند منصور ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة ، 2112
تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  313وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنطقة الصناعية  -القطعة
رقم  11بلوك (  - ) Jالمرحلة االولى  -جمصة -
 - 3دسوق للتبريد والتجميد لصاحبها ( سهير السيد محمد رمضان ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  313وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :طريق الكوبرى الجديد بالدور االرضى بالعقار ملك
احمد محمد ابو اليزيد
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 - 2رفعت عبدهللا الحسنين عالم لصاحبها ( رفعت عبدهللا الحسنين عالم ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،سبق
قيده برقم  333وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنطقة الصناعية  -القطعة رقم (  ) 5بلوك ( د
)  -المرحلة الرابعة  -جمصة -
 - 1االتحاد لتجارة مواد البناء لصاحبها ( السيد محمد صبرى عبد الهادى ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،سبق
قيده برقم  333وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :منطقة  15مايو  -المجاورة الثالثة  -القطعة
 - 3111جمصة -
 - 3السالم لتصنيع خزانات مياه استانلس ستيل لصاحبها ( يوسف يوسف سليمان نجم ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر
فرد  ،سبق قيده برقم  331وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الوحدتين رقمى (  ) 41 ، 33عنبر
(  ) 3نموذج ( أ ) بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة العصافرة -
 - 11كيوبول جيمز  Cue Ball Gamesلصاحبها ( أحمد هشام محمد اليمانى الهجرسى ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة ، 2112
تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  411وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنقطة المركزية  -عقار رقم
 - 155شقه  ( 1الميزانين ) -
 - 11تراى ميديكال لصاحبها ( جمال محمد محمد مرسى عبد الغفار ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  415وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش االستاد  -ملك احمد خلف هللا -
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1الباهى لالستثمار العقارى لصاحبها ( محمد باهى عبدالحليم عبدالسالم ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد ،
سبق قيده برقم  352وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 2الصالح لمستحضرات التجميل لصاحبها ( احمد صالح احمد احمد البسيونى ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد
 ،سبق قيده برقم  321وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 3الجوهره لتصنيع االثاث لصاحبها ( محمد نبيل السيد االدهم ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 323وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 4دار مصر لالستثمار الطبى لصاحبها ( رامى محمد مصطفى يوسف صحصاح ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر
فرد  ،سبق قيده برقم  311وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 5ابو على لتصنيع االسماك  ABO.ALI.FISHلصاحبها ( رائد محمد على سند منصور ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة ، 2112
تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  313وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 3دسوق للتبريد والتجميد لصاحبها ( سهير السيد محمد رمضان ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  313وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
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 - 2رفعت عبدهللا الحسنين عالم لصاحبها ( رفعت عبدهللا الحسنين عالم ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،سبق
قيده برقم  333وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 1االتحاد لتجارة مواد البناء لصاحبها ( السيد محمد صبرى عبد الهادى ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،سبق
قيده برقم  333وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 3السالم لتصنيع خزانات مياه استانلس ستيل لصاحبها ( يوسف يوسف سليمان نجم ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر
فرد  ،سبق قيده برقم  331وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 11تراى ميديكال لصاحبها ( جمال محمد محمد مرسى عبد الغفار ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة  ، 2112تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  415وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 11كيوبول جيمز  Cue Ball Gamesلصاحبها ( أحمد هشام محمد اليمانى الهجرسى ) وفقا ألحكام قانون  22لسنة ، 2112
تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  411وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ياسر احمد محمود محمود يوسف وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111وفي تاريخ  21111113تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :االبراهيميه البحريه  -منزل  /جمال حامد عبدالمعبود مصطفى  -الطريق العمومى بجوار الوحدة
الصحية -
 - 2جمال حامد عبدالمعبود مصطفى وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111وفي تاريخ  21111113تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :االبراهيميه البحريه  -منزل  /جمال حامد عبدالمعبود مصطفى  -الطريق العمومى بجوار الوحدة
الصحية -
 - 3ريسبى للتجارة العامة ( ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة  ،سبق قيدها برقم  332وفي تاريخ  21111123تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :بالعقار رقم  3مركز اكتوبر التجارى  -أمام الحى التاسع -
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1اسمارت ريبورتنج ايجيبت لالستشارات والتدريب SMART REPORTING EGYPT FOR TRAINING AND
 ، CONSULTATIONSذات مسئولية محدودة إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات و
إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها و تقديم االستشارات ( فيما
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عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية
عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  22من قانون سوق رأس المال
والئحته التنفيذية  ،سبق قيدها برقم  233وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
 - 2اسمارت ريبورتنج ايجيبت لالستشارات والتدريب SMART REPORTING EGYPT FOR TRAINING AND
 ، CONSULTATIONSذات مسئولية محدودة ) واقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعل يمية ( فيما ال يجاوز مرحلة
التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس الدولية ) و تقديم خدمات رجال االعمال ( فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون ) و
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها و إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات
( بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض ومؤتمر على حدة ) وإقامة وتشغيل مركز تدريب وتنمية الموارد البشرية وإقامة
وتشغيل مركز تدريب  ،سبق قيدها برقم  233وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
 - 3اسمارت ريبورتنج ايجيبت لالستشارات والتدريب SMART REPORTING EGYPT FOR TRAINING AND
 ، CONSULTATIONSذات مسئولية محدودة تعليمى ومنح شهادات معتمدة  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجو ز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .سبق قيدها برقم  233وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
ذات مسئولية محدودة
 - 4سوبر ستار للصناعات الكيماويه والبترولية  ،شركة مساهمة اقامة وتشغيل مصنع للخلط وتعبئة المواد الكيماوية على البارد
وتصنيع البويات والمواد العطرية وغيرها من المواد الالزمة لصناعة البويات وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  315وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة مساهمة
 - 5عباده لطفى محمد محمد مصطفى وشركاه  ،توصية بسيطة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج واالقشمة والمالبس الجاهزة
ومستلزمات المالبس واالنسجة والغزول والخيوط وااللياف الصناعية واالنسجة الصناعية والوبريات والشكاير المنسوجة بجميع
انواعها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .سبق قيدها برقم  111وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سوبر ستار للصناعات الكيماويه والبترولية  ،سبق قيدها برقم  315وفي تاريخ 21111114تم تعديل الكيان القانونى ,
وصف التأشير :شركة مساهمة
 - 2ريسبى للتجارة العامة ( ش.ذ.م.م)  ،سبق قيدها برقم  332وفي تاريخ 21111111تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف
التأشير :ذات مسئولية محدودة
ــــــــــــــــــــــ
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االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ  21111113 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  111الى :جمال حامد عبدالمعبود
مصطفى وشركاه
 ، - 2فى تاريخ  21111114 :شركة مساهمة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  315الى :سوبر ستار للصناعات
الكيماويه والبترولية
 ، - 3فى تاريخ  21111111 :ذات مسئولية محدودة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  332الى :ريسبى للتجارة
العامة ( ش.ذ.م.م)
 ، - 4فى تاريخ  21111113 :ذات مسئولية محدودة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  335الى :إى واى بى
للصناعة والتجارة EYP For Industry And Trading Company
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمد على حسين الزواوى ذات مسئولية محدودة مدير يمثل المديران الشركة فى عالقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد
اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او الئحته التنفيذية للجمعية
العامة وللمديران مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك  ،تاريخ  21111111 :برقم 41
 - 2محمد على حسين الزواوى ذات مسئولية محدودة مدير والمصارف والتوقيع على الشيكات و االفراج عن راس المال وحق
االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة
وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و
لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل  ،تاريخ  21111111 :برقم 41
 - 3محمد على حسين الزواوى ذات مسئولية محدودة مدير ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ
 21111111 :برقم 41
 - 4محمد السيد عبد العزيز الغريب ذات مسئولية محدودة مدير يمثل المديران الشركة فى عالقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد
اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او الئحته التنفيذية للجمعية
العامة وللمديران مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك  ،تاريخ  21111111 :برقم 41
 - 5محمد السيد عبد العزيز الغريب ذات مسئولية محدودة مدير والمصارف والتوقيع على الشيكات و االفراج عن راس المال
وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول
الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم
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الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل  ،تاريخ  21111111 :برقم 41
 - 3محمد السيد عبد العزيز الغريب ذات مسئولية محدودة مدير ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر، .
تاريخ  21111111 :برقم 41
 - 2مبروك ابو المجد عبد الواحد ابراهيم البنا شركة شخص واحد محدودة المسئولية مدير يكون للمديرين مجتمعين أو منفردين
كافة السلطات المقررة إلدارة الشركة والتعامل باسمها وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات
أو الئحته التنفيذية ويمثل المديرين الشركة امام القضاء والغير ويكون المدير مسئوال عن إدارتها امام مؤسسها وللمديرين مجتمعين
او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك  ،تاريخ  21111111 :برقم 315
 - 1مبروك ابو المجد عبد الواحد ابراهيم البنا شركة شخص واحد محدودة المسئولية مدير والمصارف من سحب وايداع وفتح
وغلق الحسابات واالفراج عن راس المال واالقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع
أصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين
وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد  ،تاريخ  21111111 :برقم
315
 - 3مبروك ابو المجد عبد الواحد ابراهيم البنا شركة شخص واحد محدودة المسئولية مدير او باألجل ولهما حق توكيل الغير في
كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ  21111111 :برقم 315
 - 11منال محمد مبروك محمود شويل شركة شخص واحد محدودة المسئولية مدير يكون للمديرين مجتمعين أو منفردين كافة
السلطات المقررة إلدارة الشركة والتعامل باسمها وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو
الئحته التنفيذية ويمثل المديرين الشركة امام القضاء والغير ويكون المدير مسئوال عن إدارتها امام مؤسسها وللمديرين مجتمعين او
منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك  ،تاريخ  21111111 :برقم 315
 - 11منال محمد مبروك محمود شويل شركة شخص واحد محدودة المسئولية مدير والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق
الحسابات واالفراج عن راس المال واالقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول
الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد  ،تاريخ  21111111 :برقم 315
 - 12منال محمد مبروك محمود شويل شركة شخص واحد محدودة المسئولية مدير او باألجل ولهما حق توكيل الغير في كل او
بعض ما ذكر ، .تاريخ  21111111 :برقم 315
 - 13احمد طه متولى طه توصية بسيطة مدير وشريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او مجتمعين
ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 14احمد طه متولى طه توصية بسيطة مدير وشريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وليس لهم حق
توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال حامد
عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 15احمد طه متولى طه توصية بسيطة مدير وشريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 13احمد طه متولى طه توصية بسيطة مدير وشريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او مجتمعين
ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 12احمد طه متولى طه توصية بسيطة مدير وشريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وليس لهم حق
توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال حامد
عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 11احمد طه متولى طه توصية بسيطة مدير وشريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 13جمال حامد عبدالمعبود مصطفى توصية بسيطة مدير وشريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او
مجتمعين ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 21جمال حامد عبدالمعبود مصطفى توصية بسيطة مدير وشريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل
وليس لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها
العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال
حامد عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 21جمال حامد عبدالمعبود مصطفى توصية بسيطة مدير وشريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 22جمال حامد عبدالمعبود مصطفى توصية بسيطة مدير وشريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او
مجتمعين ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 23جمال حامد عبدالمعبود مصطفى توصية بسيطة مدير وشريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل
وليس لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها
العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال
حامد عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

13

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 24جمال حامد عبدالمعبود مصطفى توصية بسيطة مدير وشريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 25احمد ابراهيم موسي السيد توصية بسيطة مدير وشريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او
مجتمعين ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 23احمد ابراهيم موسي السيد توصية بسيطة مدير وشريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل
وليس لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها
العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال
حامد عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 22احمد ابراهيم موسي السيد توصية بسيطة مدير وشريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 21احمد ابراهيم موسي السيد توصية بسيطة مدير وشريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او
مجتمعين ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 23احمد ابراهيم موسي السيد توصية بسيطة مدير وشريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل
وليس لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها
العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال
حامد عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 31احمد ابراهيم موسي السيد توصية بسيطة مدير وشريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 31رضا هادى ابراهيم مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او مجتمعين
ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 32رضا هادى ابراهيم مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وليس لهم
حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال حامد
عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 33رضا هادى ابراهيم مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 34رضا هادى ابراهيم مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او مجتمعين
ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 35رضا هادى ابراهيم مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وليس لهم
حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال حامد
عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 33رضا هادى ابراهيم مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 32عادل سعد شوقى محمود رمضان توصية بسيطة شريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او
مجتمعين ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 31عادل سعد شوقى محمود رمضان توصية بسيطة شريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل
وليس لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها
العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال
حامد عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 33عادل سعد شوقى محمود رمضان توصية بسيطة شريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 41عادل سعد شوقى محمود رمضان توصية بسيطة شريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او
مجتمعين ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 41عادل سعد شوقى محمود رمضان توصية بسيطة شريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل
وليس لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها
العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال
حامد عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 42عادل سعد شوقى محمود رمضان توصية بسيطة شريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 43محمد ابراهيم موسى السيد توصية بسيطة شريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او مجتمعين
ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 44محمد ابراهيم موسى السيد توصية بسيطة شريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وليس لهم حق
توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال حامد
عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 45محمد ابراهيم موسى السيد توصية بسيطة شريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 43محمد ابراهيم موسى السيد توصية بسيطة شريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او مجتمعين
ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 42محمد ابراهيم موسى السيد توصية بسيطة شريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وليس لهم حق
توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال حامد
عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 41محمد ابراهيم موسى السيد توصية بسيطة شريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 43محمد محمد عبده هالل توصية بسيطة شريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او مجتمعين
ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 51محمد محمد عبده هالل توصية بسيطة شريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وليس لهم حق
توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال حامد
عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 51محمد محمد عبده هالل توصية بسيطة شريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 52محمد محمد عبده هالل توصية بسيطة شريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او مجتمعين
ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 53محمد محمد عبده هالل توصية بسيطة شريك متضامن ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وليس لهم حق
توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال حامد
عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 54محمد محمد عبده هالل توصية بسيطة شريك متضامن حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 55ياسر احمد محمود محمود يوسف توصية بسيطة شريك موصى يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او
مجتمعين ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 53ياسر احمد محمود محمود يوسف توصية بسيطة شريك موصى ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وليس لهم
حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال حامد
عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 52ياسر احمد محمود محمود يوسف توصية بسيطة شريك موصى حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 51ياسر احمد محمود محمود يوسف توصية بسيطة شريك موصى يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او
مجتمعين ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 53ياسر احمد محمود محمود يوسف توصية بسيطة شريك موصى ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وليس لهم
حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال حامد
عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

17

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 31ياسر احمد محمود محمود يوسف توصية بسيطة شريك موصى حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 31حسن مصطفى حسانين مصطفى توصية بسيطة شريك موصى يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او
مجتمعين ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 32حسن مصطفى حسانين مصطفى توصية بسيطة شريك موصى ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وليس لهم
حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال حامد
عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 33حسن مصطفى حسانين مصطفى توصية بسيطة شريك موصى حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 34حسن مصطفى حسانين مصطفى توصية بسيطة شريك موصى يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين  :احمد طه متولى طه وجمال حامد عبد المعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد منفردين او
مجتمعين ولهؤالء الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 35حسن مصطفى حسانين مصطفى توصية بسيطة شريك موصى ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وليس لهم
حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتميعن فقط حق االقتراض والرهن والبيع ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها بعد موافقة جماعة الشركاء كتابع على ذلك وللشريكين المتضامنين جمال حامد
عبدالمعبود مصطفى واحمد ابراهيم موسى السيد مجتمعين فقط  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 33حسن مصطفى حسانين مصطفى توصية بسيطة شريك موصى حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 111
 - 32سلوى عبد العليم العيسوى سرحان ذات مسئولية محدودة مدير عام باشر المديران وظائفهما لمدة غير محدودة  -يمثل
المديران الشركة في عالقتها مع الغير منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو الئحته التنفيذية للجمعية العامة  -ولهما منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها
أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات  ،تاريخ  21111113 :برقم 331
 - 31سلوى عبد العليم العيسوى سرحان ذات مسئولية محدودة مدير عام وفتح حسابات وإستصدار خطابا ت وشهادات الضمان
وحق االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما
منفردين حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات باسم الشركة
ولصالحها ولهما منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما إبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل ولهما منفردين  ،تاريخ  21111113 :برقم 331
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 33سلوى عبد العليم العيسوى سرحان ذات مسئولية محدودة مدير عام حق االفراج عن راس المال من البنك ولهما منفردين
حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 331
 - 21سلوى عبد العليم العيسوى سرحان ذات مسئولية محدودة مدير عام خروج  ،تاريخ 21111113 :

برقم 331

 - 21نشأت عبد العليم العيسوى ذات مسئولية محدودة مدير عام باشر المديران وظائفهما لمدة غير محدودة  -يمثل المديران
الشركة في عالقتها مع الغير منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو الئحته التنفيذية للجمعية العامة  -ولهما منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات  ،تاريخ  21111113 :برقم 331
 - 22نشأت عبد العليم العيسوى ذات مسئولية محدودة مدير عام وفتح حسابات وإستصدار خطابا ت وشهادات الضمان وحق
االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما منفردين
حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها
ولهما منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما إبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل ولهما منفردين  ،تاريخ  21111113 :برقم 331
 - 23نشأت عبد العليم العيسوى ذات مسئولية محدودة مدير عام حق االفراج عن راس المال من البنك ولهما منفردين حق توكيل
وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 331
 - 24نشأت عبد العليم العيسوى ذات مسئولية محدودة مدير عام خروج  ،تاريخ 21111113 :

برقم 331

 - 25عبدهللا عمر عبد العزيز سرحان ذات مسئولية محدودة مدير عام باشر المديران وظائفهما لمدة غير محدودة  -يمثل
المديران الشركة في عالقتها مع الغير منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو الئحته التنفيذية للجمعية العامة  -ولهما منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها
أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات  ،تاريخ  21111113 :برقم 331
 - 23عبدهللا عمر عبد العزيز سرحان ذات مسئولية محدودة مدير عام وفتح حسابات وإستصدار خطابا ت وشهادات الضمان
وحق االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما
منفردين حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات باسم الشركة
ولصالحها ولهما منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما إبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل ولهما منفردين  ،تاريخ  21111113 :برقم 331
 - 22عبدهللا عمر عبد العزيز سرحان ذات مسئولية محدودة مدير عام حق االفراج عن راس المال من البنك ولهما منفردين حق
توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 331
 - 21عبدهللا عمر عبد العزيز سرحان ذات مسئولية محدودة مدير عام خروج  ،تاريخ 21111113 :

برقم 331

 - 23شادى يسرى محمد حسن شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة السيدة  /زوزان أحمد خضر محمد "العضو المنتدب" و السيد
 /شادي يسري محمد حسن رئيس مجلس االدارة لهما كافة الصالحيات مجتمعين أو منفردين حق التوقيع علي معامالت
الشركة و التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وحق اإلفراج عن رأس
المال وإستصدار خطابات وشهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك  ،تاريخ  21111112 :برقم 314
 - 11شادى يسرى محمد حسن شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة والمصارف و التوقيع على الشيكات والتعامل أمام السجل
التجارى والشهر العقاري وإدارة التراخيص والهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال والتعامل أمام جميع
الوزارات و وزارة النقل ووزارة التموين ووزارة الكهرباء و الطاقة و وزارة الزراعة و وزارة الصناعة و التجارة وكذلك التوقيع
على عقود التعديل وتأسيس الشركات والتعامل أمام الهيئة العامة للتنمية الزراعية ومصلحة الجمارك المصرية ولهما الحق في
تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد  ،تاريخ  21111112 :برقم 314

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

19

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 11شادى يسرى محمد حسن شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وتسديد كافة السندات األذنية والتجارية وكل ما سبق منفردا وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها ولمصلحتها وكذلك ابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما
ذكر منفردين أو مجتمعين.
للسيد /شادي يسري محمد حسن "رئيس مجلس االدارة" و للسيدة  /زوزان أحمد خضر محمد "العضو المنتدب" الحق مجتمعين أو
منفردين في الحصول على اإلقتراض  ،تاريخ  21111112 :برقم 314
 - 12شادى يسرى محمد حسن شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة و التسهيالت اإلئتمانية من البنوك وغيرها من الشركات و
الجهات المختلفة  ،وكذلك رهن األصول مجتمعين أو منفردين  ،أما بالنسبة لبيع أصول الشركة فيكونا مجتمعين  ،ولهما حق توكيل
او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر منفردين أو مجتمعين .تفويض كال من  :السيدة  /زوزان أحمد خضر محمد  ،والسيد/
صالح الدين مراد عبدالعزيز بدوي في صرف و سحب قيمة رأس مال الشركة المودعة في بنك االسكندرية .والموافقة باإلجماع
على امكانية قيام السادة المساهمين بالشركة بتأسيس والمساهمة  ،تاريخ  21111112 :برقم 314
 - 13شادى يسرى محمد حسن شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة فى شركات أخرى عاملة فى ذات النشاط أو فى انشطة مختلفة
دون وجود حظر عليهم ، .تاريخ  21111112 :برقم 314
 - 14زوزان احمد خضر محمد شركة مساهمة عضو منتدب السيدة  /زوزان أحمد خضر محمد "العضو المنتدب" و السيد /
شادي يسري محمد حسن رئيس مجلس االدارة لهما كافة الصالحيات مجتمعين أو منفردين حق التوقيع علي معامالت الشركة
و التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وحق اإلفراج عن رأس المال
وإستصدار خطابات وشهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك  ،تاريخ  21111112 :برقم 314
 - 15زوزان احمد خضر محمد شركة مساهمة عضو منتدب والمصارف و التوقيع على الشيكات والتعامل أمام السجل التجارى
والشهر العقاري وإدارة التراخيص والهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال والتعامل أمام جميع
الوزارات و وزارة النقل ووزارة التموين ووزارة الكهرباء و الطاقة و وزارة الزراعة و وزارة الصناعة و التجارة وكذلك التوقيع
على عقود التعديل وتأسيس الشركات والتعامل أمام الهيئة العامة للتنمية الزراعية ومصلحة الجمارك المصرية ولهما الحق في
تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد  ،تاريخ  21111112 :برقم 314
 - 13زوزان احمد خضر محمد شركة مساهمة عضو منتدب مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وتسديد كافة السندات األذنية والتجارية وكل ما سبق منفردا وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها ولمصلحتها وكذلك ابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما
ذكر منفردين أو مجتمعين.
للسيد /شادي يسري محمد حسن "رئيس مجلس االدارة" و للسيدة  /زوزان أحمد خضر محمد "العضو المنتدب" الحق مجتمعين أو
منفردين في الحصول على اإلقتراض  ،تاريخ  21111112 :برقم 314
 - 12زوزان احمد خضر محمد شركة مساهمة عضو منتدب و التسهيالت اإلئتمانية من البنوك وغيرها من الشركات و الجهات
المختلفة  ،وكذلك رهن األصول مجتمعين أو منفردين  ،أما بالنسبة لبيع أصول الشركة فيكونا مجتمعين  ،ولهما حق توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر منفردين أو مجتمعين .تفويض كال من  :السيدة  /زوزان أحمد خضر محمد  ،والسيد/
صالح الدين مراد عبدالعزيز بدوي في صرف و سحب قيمة رأس مال الشركة المودعة في بنك االسكندرية .والموافقة باإلجماع
على امكانية قيام السادة المساهمين بالشركة بتأسيس والمساهمة  ،تاريخ  21111112 :برقم 314
 - 11زوزان احمد خضر محمد شركة مساهمة عضو منتدب فى شركات أخرى عاملة فى ذات النشاط أو فى انشطة مختلفة دون
وجود حظر عليهم ، .تاريخ  21111112 :برقم 314
 - 13صالح الدين مراد عبد العزيز بدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة السيدة  /زوزان أحمد خضر محمد "العضو
المنتدب" و السيد  /شادي يسري محمد حسن رئيس مجلس االدارة لهما كافة الصالحيات مجتمعين أو منفردين حق التوقيع
علي معامالت الشركة و التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وحق اإلفراج
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عن رأس المال وإستصدار خطابات وشهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك  ،تاريخ 21111112 :
314

برقم

 - 31صالح الدين مراد عبد العزيز بدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والمصارف و التوقيع على الشيكات والتعامل أمام
السجل التجارى والشهر العقاري وإدارة التراخيص والهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال والتعامل
أمام جميع الوزارات و وزارة النقل ووزارة التموين ووزارة الكهرباء و الطاقة و وزارة الزراعة و وزارة الصناعة و التجارة
وكذلك التوقيع على عقود التعديل وتأسيس الشركات والتعامل أمام الهيئة العامة للتنمية الزراعية ومصلحة الجمارك المصرية ولهما
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد  ،تاريخ  21111112 :برقم 314
 - 31صالح الدين مراد عبد العزيز بدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وتسديد كافة السندات األذنية والتجارية وكل ما سبق منفردا وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها ولمصلحتها وكذلك
ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر منفردين أو مجتمعين.
للسيد /شادي يسري محمد حسن "رئيس مجلس االدارة" و للسيدة  /زوزان أحمد خضر محمد "العضو المنتدب" الحق مجتمعين أو
منفردين في الحصول على اإلقتراض  ،تاريخ  21111112 :برقم 314
 - 32صالح الدين مراد عبد العزيز بدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و التسهيالت اإلئتمانية من البنوك وغيرها من
الشركات و الجهات المختلفة  ،وكذلك رهن األصول مجتمعين أو منفردين  ،أما بالنسبة لبيع أصول الشركة فيكونا مجتمعين  ،ولهما
حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر منفردين أو مجتمعين .تفويض كال من  :السيدة  /زوزان أحمد خضر محمد ،
والسيد /صالح الدين مراد عبدالعزيز بدوي في صرف و سحب قيمة رأس مال الشركة المودعة في بنك االسكندرية .والموافقة
باإلجماع على امكانية قيام السادة المساهمين بالشركة بتأسيس والمساهمة  ،تاريخ  21111112 :برقم 314
 - 33صالح الدين مراد عبد العزيز بدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة فى شركات أخرى عاملة فى ذات النشاط أو فى
انشطة مختلفة دون وجود حظر عليهم ، .تاريخ  21111112 :برقم 314
 - 34مجدي زكي محمد محمد كنفاش شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  -:لرئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب الحق في التوقيع لدي البنوك وفتح وغلق الحسابات باسم الشركة وإصدار الشيكات وإتمام كافة التعامالت أمام البنوك من
سحب وإيداع وكذلك له الحق في فتح االعتمادات المستندية والحصول علي التسهيالت االئتمانية واالقتراض والرهن  ،وله الحق
في إجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن أغراض الشركة  ،وكذلك له الحق أيضا في شراء األراضي والمباني والمنشات
والسيارات وجميع األصول الثابتة والمتداولة والمرتبطة بالشركة  ،والتعامل مع شركات  ،تاريخ  21111112 :برقم 231
 - 35مجدي زكي محمد محمد كنفاش شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب التمويل االيجاري ،والتعامل مع نقابة
األطباء والجهات التابعة لها ،ووزارة الصحة والجهات التابعة لها (إدارة العالج الحر) وكذلك شركات األدوية والمستلزمات الطبية
الحكومية منها والخاصة ،وكذلك التعامل أمام الشركة المصرية لالتصاالت وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات
المحلية  ،وله الحق في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع علي كافة المستندات الالزمة لذلك ، .
تاريخ  21111112 :برقم 231
 - 33زكي محمد محمد كنفاش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -:لرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب الحق في التوقيع
لدي البنوك وفتح وغلق الحسابات باسم الشركة وإصدار الشيكات وإتمام كافة التعامالت أمام البنوك من سحب وإيداع وكذلك له
الحق في فتح االعتمادات المستندية والحصول علي التسهيالت االئتمانية واالقتراض والرهن  ،وله الحق في إجراء كافة العقود
والمعامالت الداخلة ضمن أغراض الشركة  ،وكذلك له الحق أيضا في شراء األراضي والمباني والمنشات والسيارات وجميع
األصول الثابتة والمتداولة والمرتبطة بالشركة  ،والتعامل مع شركات  ،تاريخ  21111112 :برقم 231
 - 32زكي محمد محمد كنفاش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التمويل االيجاري ،والتعامل مع نقابة األطباء والجهات التابعة
لها ،ووزارة الصحة والجهات التابعة لها (إدارة العالج الحر) وكذلك شركات األدوية والمستلزمات الطبية الحكومية منها والخاصة،
وكذلك التعامل أمام الشركة المصرية لالتصاالت وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية  ،وله الحق في تمثيل
الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع علي كافة المستندات الالزمة لذلك  ، .تاريخ  21111112 :برقم
231
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 - 31محمد محمد مسعود محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -:لرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب الحق في التوقيع
لدي البنوك وفتح وغلق الحسابات باسم الشركة وإصدار الشيكات وإتمام كافة التعامالت أمام البنوك من سحب وإيداع وكذلك له
الحق في فتح االعتمادات المستندية والحصول علي التسهيالت االئتمانية واالقتراض والرهن  ،وله الحق في إجراء كافة العقود
والمعامالت الداخلة ضمن أغراض الشركة  ،وكذلك له الحق أيضا في شراء األراضي والمباني والمنشات والسيارات وجميع
األصول الثابتة والمتداولة والمرتبطة بالشركة  ،والتعامل مع شركات  ،تاريخ  21111112 :برقم 231
 - 33محمد محمد مسعود محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التمويل االيجاري ،والتعامل مع نقابة األطباء والجهات
التابعة لها ،ووزارة الصحة والجهات التابعة لها (إدارة العالج الحر) وكذلك شركات األدوية والمستلزمات الطبية الحكومية منها
والخاصة ،وكذلك التعامل أمام الشركة المصرية لالتصاالت وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية  ،وله الحق
في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع علي كافة المستندات الالزمة لذلك  ، .تاريخ 21111112 :
برقم 231
 - 111عبد العظيم اسماعيل عبد الغنى ابو نشوق شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وللسيد  /عبد العظيم إسماعيل عبد الغنى أو
نشوق رئيس مجلس اإلدارة ( منفردا ) الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وإيداع وفتح وغلق حسابات واالفراج عن راس المال واالقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات
الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم  ،تاريخ  21111113 :برقم
311
 - 111عبد العظيم اسماعيل عبد الغنى ابو نشوق شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق توكيل
الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  21111113 :برقم 311
 - 112ليلى عبد الحميد احمد داود شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب وللسيد  /عبد العظيم إسماعيل عبد
الغنى أو نشوق رئيس مجلس اإلدارة ( منفردا ) الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وإيداع وفتح وغلق حسابات واالفراج عن راس المال واالقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات
الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم  ،تاريخ  21111113 :برقم
311
 - 113ليلى عبد الحميد احمد داود شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق توكيل
الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  21111113 :برقم 311
 - 114محمد عبد العظيم اسماعيل عبد الغنى ابو نشوق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وللسيد  /عبد العظيم إسماعيل عبد
الغنى أو نشوق رئيس مجلس اإلدارة ( منفردا ) الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وإيداع وفتح وغلق حسابات واالفراج عن راس المال واالقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات
الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم  ،تاريخ  21111113 :برقم
311
 - 115محمد عبد العظيم اسماعيل عبد الغنى ابو نشوق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركة وضمن اغراضها وله الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق توكيل
الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  21111113 :برقم 311
ــــــــــــــــــــــ
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