جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 XD - 1اجيماك لمهمات الجهد العالى (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة اضافه نشاط المشروعات المتكاملة نضام تسليم المفتاح
 ،سبق قيدها برقم  33وفي تاريخ 20111102تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
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ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
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 - 1مدحت رمضان على ابو طالب ذات مسئولية محدودة مدير يكون لكل من ( رئيس مجلس المديرين ) و ( مدير عام الشركة )
بصفتيهما فى حق القرض والرهن والتأجير الصول الشركة واستثناء من ذلك يتم تفويض كال من السيد المهندس  /مدحت رمضان
على ابو طالب بصفته رئيس مجلس المديرين والسيد  /لى دجى فو بصفته مدير عام الشركة وعضو مجلس المديرين مجتمعين فى
التوقيع على حق القرض لعمليات النشاط والرهن والتأجير الصول الشركة بأستثناء القرض بغرض عمل استثمارات جديده وكذلك
التوقيع على عقود التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك للشركة  ،تاريخ  20111102 :برقم 33
 - 2نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس االداره الشركة فى عالقتها مع
الغير وأمام القضاء وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الداره الشركة والتعامل بأسمها فيما احتفظ به عقد الشركة أو القانون
أو الئحته التنفيذيه للجمعية العامه  0وللسيد  /سرايا شيرو  -رئيس مجلس االداره منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن
أغراضها 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  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 3نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة واالفراج عن رأس المال وأصدار شيكات
واالقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن
اعراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
أو باالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر ، 0تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 4نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وتعيين السيد  /عمر نبيل كمال الدين صادق
الموجى  -كمدير قطاع العمليات بالشركة لمده عام وله الحق فى التعامل بأسم الشركة مع جميع البنوك من سحب وايداع واصدار
الشيكات والحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او
باالجل  ، .تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 5نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة له الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة على عقد
شراء ارض من شركة السويس للتنمية الصناعية ( ) SIDCوذلك بشأن قطعة ارض رقم  30بالمنطقة الصناعية الخاصة بالعين
السخنة شمال غرب قناة السويس باجمالى مساحة عشرين الف م واجمالى سعر ( 21000000ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى)
وله الحق فى التعامل بأسم الشركة مع جميع البنوك من سحب وايداع واصدار الشيكات والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 3نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل والحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية و الخاصة ويمشل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر االدارة العامة للشركات والهيئة العامة لإلستثمار والمناطق
الحرة والهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس والغرفة التجارية والهيئة العامة لسوق المال و وزارات التجارة الخارجية
والتموين والتجارة الداخلية والمالية واالستثمار  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 2نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة والتضامن االجتماعى والعمل والهجرة والعدل
وكافة المصالح التابعة لهذة الوزارات ومكاتب وادارات السجل التجارى ومصلحة الشركات والهيئة العامة للرقابه على الصادرات
والواردات وسجل الموردين والوكالء التجاريين ومصلحة الضرائب العامة ومأمورياتها المختلفة ومكاتب القوى العاملة لتصاريح
العمل والجهات االمنية ومصلحة الجوازارت والجنسية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصر المقاصة والقيد وااليداع المركزى
والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب القوى العاملة والهيئة العامة  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
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 - 1نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة للتأمينات االجتماعية وادارة الجمارك ولجان الطعن
بكافة انواعها والتعامل مع اى مسائل اخرى خارج السلطات المذكوره اعاله يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة من قبل مجلس
ادارة الشركة  ، .تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 9نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس االداره الشركة فى عالقتها مع
الغير وأمام القضاء وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الداره الشركة والتعامل بأسمها فيما احتفظ به عقد الشركة أو القانون
أو الئحته التنفيذيه للجمعية العامه  0وللسيد  /سرايا شيرو  -رئيس مجلس االداره منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن
أغراضها 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  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 10نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة واالفراج عن رأس المال وأصدار شيكات
واالقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن
اعراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
أو باالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر ، 0تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 11نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وتعيين السيد  /عمر نبيل كمال الدين صادق
الموجى  -كمدير قطاع العمليات بالشركة لمده عام وله الحق فى التعامل بأسم الشركة مع جميع البنوك من سحب وايداع واصدار
الشيكات والحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او
باالجل  ، .تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 12نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة له الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة على عقد
شراء ارض من شركة السويس للتنمية الصناعية ( ) SIDCوذلك بشأن قطعة ارض رقم  30بالمنطقة الصناعية الخاصة بالعين
السخنة شمال غرب قناة السويس باجمالى مساحة عشرين الف م واجمالى سعر ( 21000000ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى)
وله الحق فى التعامل بأسم الشركة مع جميع البنوك من سحب وايداع واصدار الشيكات والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 13نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل والحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية و الخاصة ويمشل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر االدارة العامة للشركات والهيئة العامة لإلستثمار والمناطق
الحرة والهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس والغرفة التجارية والهيئة العامة لسوق المال و وزارات التجارة الخارجية
والتموين والتجارة الداخلية والمالية واالستثمار  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 14نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة والتضامن االجتماعى والعمل والهجرة والعدل
وكافة المصالح التابعة لهذة الوزارات ومكاتب وادارات السجل التجارى ومصلحة الشركات والهيئة العامة للرقابه على الصادرات
والواردات وسجل الموردين والوكالء التجاريين ومصلحة الضرائب العامة ومأمورياتها المختلفة ومكاتب القوى العاملة لتصاريح
العمل والجهات االمنية ومصلحة الجوازارت والجنسية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصر المقاصة والقيد وااليداع المركزى
والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب القوى العاملة والهيئة العامة  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 15نبيل كمال الدين صادق الموجى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة للتأمينات االجتماعية وادارة الجمارك ولجان
الطعن بكافة انواعها والتعامل مع اى مسائل اخرى خارج السلطات المذكوره اعاله يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة من قبل
مجلس ادارة الشركة  ، .تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 13سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس االداره الشركة فى عالقتها مع الغير وأمام القضاء وله
منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الداره الشركة والتعامل بأسمها فيما احتفظ به عقد الشركة أو القانون أو الئحته التنفيذيه
للجمعية العامه  0وللسيد  /سرايا شيرو  -رئيس مجلس االداره منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها 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  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
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 - 12سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة واالفراج عن رأس المال وأصدار شيكات واالقتراض والرهن وبيع أصول
الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اعراضها وله الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير
فى كل أو بعض ما ذكر ، 0تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 11سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وتعيين السيد  /عمر نبيل كمال الدين صادق الموجى  -كمدير قطاع
العمليات بالشركة لمده عام وله الحق فى التعامل بأسم الشركة مع جميع البنوك من سحب وايداع واصدار الشيكات والحق فى تعيين
وعزل مستخدمى وكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل  ، .تاريخ :
 20111112برقم 32
 - 19سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة له الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة على عقد شراء ارض من شركة
السويس للتنمية الصناعية ( ) SIDCوذلك بشأن قطعة ارض رقم  30بالمنطقة الصناعية الخاصة بالعين السخنة شمال غرب قناة
السويس باجمالى مساحة عشرين الف م واجمالى سعر ( 21000000ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى) وله الحق فى التعامل
بأسم الشركة مع جميع البنوك من سحب وايداع واصدار الشيكات والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 20سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل والحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و
الخاصة ويمشل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر االدارة العامة للشركات والهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة
للمنطقة االقتصادية لقناة السويس والغرفة التجارية والهيئة العامة لسوق المال و وزارات التجارة الخارجية والتموين والتجارة
الداخلية والمالية واالستثمار  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 21سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة والتضامن االجتماعى والعمل والهجرة والعدل وكافة المصالح التابعة لهذة
الوزارات ومكاتب وادارات السجل التجارى ومصلحة الشركات والهيئة العامة للرقابه على الصادرات والواردات وسجل الموردين
والوكالء التجاريين ومصلحة الضرائب العامة ومأمورياتها المختلفة ومكاتب القوى العاملة لتصاريح العمل والجهات االمنية
ومصلحة الجوازارت والجنسية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصر المقاصة والقيد وااليداع المركزى والهيئة العامة للرقابة
المالية ومكاتب القوى العاملة والهيئة العامة  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 22سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة للتأمينات االجتماعية وادارة الجمارك ولجان الطعن بكافة انواعها والتعامل
مع اى مسائل اخرى خارج السلطات المذكوره اعاله يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة من قبل مجلس ادارة الشركة  ، .تاريخ :
 20111112برقم 32
 - 23سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس االداره الشركة فى عالقتها مع الغير وأمام القضاء وله
منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الداره الشركة والتعامل بأسمها فيما احتفظ به عقد الشركة أو القانون أو الئحته التنفيذيه
للجمعية العامه  0وللسيد  /سرايا شيرو  -رئيس مجلس االداره منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها 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  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 24سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة واالفراج عن رأس المال وأصدار شيكات واالقتراض والرهن وبيع أصول
الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اعراضها وله الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير
فى كل أو بعض ما ذكر ، 0تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 25سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وتعيين السيد  /عمر نبيل كمال الدين صادق الموجى  -كمدير قطاع
العمليات بالشركة لمده عام وله الحق فى التعامل بأسم الشركة مع جميع البنوك من سحب وايداع واصدار الشيكات والحق فى تعيين
وعزل مستخدمى وكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
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االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل  ، .تاريخ :
 20111112برقم 32
 - 23سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة له الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة على عقد شراء ارض من شركة
السويس للتنمية الصناعية ( ) SIDCوذلك بشأن قطعة ارض رقم  30بالمنطقة الصناعية الخاصة بالعين السخنة شمال غرب قناة
السويس باجمالى مساحة عشرين الف م واجمالى سعر ( 21000000ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى) وله الحق فى التعامل
بأسم الشركة مع جميع البنوك من سحب وايداع واصدار الشيكات والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 22سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل والحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و
الخاصة ويمشل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر االدارة العامة للشركات والهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة
للمنطقة االقتصادية لقناة السويس والغرفة التجارية والهيئة العامة لسوق المال و وزارات التجارة الخارجية والتموين والتجارة
الداخلية والمالية واالستثمار  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 21سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة والتضامن االجتماعى والعمل والهجرة والعدل وكافة المصالح التابعة لهذة
الوزارات ومكاتب وادارات السجل التجارى ومصلحة الشركات والهيئة العامة للرقابه على الصادرات والواردات وسجل الموردين
والوكالء التجاريين ومصلحة الضرائب العامة ومأمورياتها المختلفة ومكاتب القوى العاملة لتصاريح العمل والجهات االمنية
ومصلحة الجوازارت والجنسية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصر المقاصة والقيد وااليداع المركزى والهيئة العامة للرقابة
المالية ومكاتب القوى العاملة والهيئة العامة  ،تاريخ  20111112 :برقم 32
 - 29سرايا شيرو شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة للتأمينات االجتماعية وادارة الجمارك ولجان الطعن بكافة انواعها والتعامل
مع اى مسائل اخرى خارج السلطات المذكوره اعاله يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة من قبل مجلس ادارة الشركة  ، .تاريخ :
 20111112برقم 32
 - 30عمرو عصام حسن عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة .
خروج من عضوية مجلس االدارة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 31عمرو عصام حسن عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة 0
خروج من عضوية مجلس االدارة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 32عمرو عصام حسن عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه
 - 1الغاء توقيع السيد اللواء  /احمد سعد على الشاذلى  0على توقيع الشيكات التى تزيد عن  3مليون جنيه مصرى وحتى  10مليون
جنيه مصرى وأن يكون التوقيع على الشيكات لكال من  :المدير المالى والعضو المنتدب على الشيكات بدون حد اقصى 0
 - 2الشيكات التى يزيد مبلغها  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 33عمرو عصام حسن عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن  10مليون جنيه مصرى يتم العرض على المجلس
لالحاطه  ، 0تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 34عمرو عصام حسن عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة  ،تاريخ 20111125 :
برقم 5
 - 35عمرو عصام حسن عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ،
تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 33عمرو عصام حسن عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة .
خروج من عضوية مجلس االدارة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 32عمرو عصام حسن عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة 0
خروج من عضوية مجلس االدارة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5

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

8

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 31عمرو عصام حسن عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه
 - 1الغاء توقيع السيد اللواء  /احمد سعد على الشاذلى  0على توقيع الشيكات التى تزيد عن  3مليون جنيه مصرى وحتى  10مليون
جنيه مصرى وأن يكون التوقيع على الشيكات لكال من  :المدير المالى والعضو المنتدب على الشيكات بدون حد اقصى 0
 - 2الشيكات التى يزيد مبلغها  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 39عمرو عصام حسن عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن  10مليون جنيه مصرى يتم العرض على المجلس
لالحاطه  ، 0تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 40عمرو عصام حسن عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة  ،تاريخ 20111125 :
برقم 5
 - 41عمرو عصام حسن عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ،
تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 42لواء  /احمد سعد على الشاذلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
خروج من عضوية مجلس االدارة ،
المسلحة .
تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 43لواء  /احمد سعد على الشاذلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة 0
خروج من عضوية مجلس االدارة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 44لواء  /احمد سعد على الشاذلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه
 - 1الغاء توقيع السيد اللواء  /احمد سعد على الشاذلى  0على توقيع الشيكات التى تزيد عن  3مليون جنيه مصرى وحتى  10مليون
جنيه مصرى وأن يكون التوقيع على الشيكات لكال من  :المدير المالى والعضو المنتدب على الشيكات بدون حد اقصى 0
 - 2الشيكات التى يزيد مبلغها  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 45لواء  /احمد سعد على الشاذلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن  10مليون جنيه مصرى يتم العرض على المجلس
لالحاطه  ، 0تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 43لواء  /احمد سعد على الشاذلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة  ،تاريخ :
 20111125برقم 5
 - 42لواء  /احمد سعد على الشاذلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
المسلحة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 41لواء  /احمد سعد على الشاذلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
خروج من عضوية مجلس االدارة ،
المسلحة .
تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 49لواء  /احمد سعد على الشاذلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة 0
خروج من عضوية مجلس االدارة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 50لواء  /احمد سعد على الشاذلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه
 - 1الغاء توقيع السيد اللواء  /احمد سعد على الشاذلى  0على توقيع الشيكات التى تزيد عن  3مليون جنيه مصرى وحتى  10مليون
جنيه مصرى وأن يكون التوقيع على الشيكات لكال من  :المدير المالى والعضو المنتدب على الشيكات بدون حد اقصى 0
 - 2الشيكات التى يزيد مبلغها  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 51لواء  /احمد سعد على الشاذلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن  10مليون جنيه مصرى يتم العرض على المجلس
لالحاطه  ، 0تاريخ  20111125 :برقم 5
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 - 52لواء  /احمد سعد على الشاذلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة  ،تاريخ :
 20111125برقم 5
 - 53لواء  /احمد سعد على الشاذلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
المسلحة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 54محمد يوسف محمد الدهشورى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
خروج من عضوية مجلس االدارة ،
المسلحة .
تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 55محمد يوسف محمد الدهشورى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة 0
خروج من عضوية مجلس االدارة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 53محمد يوسف محمد الدهشورى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه
 - 1الغاء توقيع السيد اللواء  /احمد سعد على الشاذلى  0على توقيع الشيكات التى تزيد عن  3مليون جنيه مصرى وحتى  10مليون
جنيه مصرى وأن يكون التوقيع على الشيكات لكال من  :المدير المالى والعضو المنتدب على الشيكات بدون حد اقصى 0
 - 2الشيكات التى يزيد مبلغها  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 52محمد يوسف محمد الدهشورى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن  10مليون جنيه مصرى يتم العرض على المجلس
لالحاطه  ، 0تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 51محمد يوسف محمد الدهشورى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة  ،تاريخ :
 20111125برقم 5
 - 59محمد يوسف محمد الدهشورى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
المسلحة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 30محمد يوسف محمد الدهشورى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
خروج من عضوية مجلس االدارة ،
المسلحة .
تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 31محمد يوسف محمد الدهشورى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة 0
خروج من عضوية مجلس االدارة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 32محمد يوسف محمد الدهشورى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه
 - 1الغاء توقيع السيد اللواء  /احمد سعد على الشاذلى  0على توقيع الشيكات التى تزيد عن  3مليون جنيه مصرى وحتى  10مليون
جنيه مصرى وأن يكون التوقيع على الشيكات لكال من  :المدير المالى والعضو المنتدب على الشيكات بدون حد اقصى 0
 - 2الشيكات التى يزيد مبلغها  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 33محمد يوسف محمد الدهشورى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن  10مليون جنيه مصرى يتم العرض على المجلس
لالحاطه  ، 0تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 34محمد يوسف محمد الدهشورى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة  ،تاريخ :
 20111125برقم 5
 - 35محمد يوسف محمد الدهشورى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
المسلحة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5

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

10

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 33اللواء  /احمد الراهيم احمد رفاعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
خروج من عضوية مجلس االدارة ،
المسلحة .
تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 32اللواء  /احمد الراهيم احمد رفاعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة 0
خروج من عضوية مجلس االدارة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 31اللواء  /احمد الراهيم احمد رفاعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات
 - 1الغاء توقيع السيد اللواء /
المسلحه
احمد سعد على الشاذلى  0على توقيع الشيكات التى تزيد عن  3مليون جنيه مصرى وحتى  10مليون جنيه مصرى وأن يكون
التوقيع على الشيكات لكال من  :المدير المالى والعضو المنتدب على الشيكات بدون حد اقصى 0
 - 2الشيكات التى يزيد مبلغها  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 39اللواء  /احمد الراهيم احمد رفاعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن  10مليون جنيه مصرى يتم العرض على
المجلس لالحاطه  ، 0تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 20اللواء  /احمد الراهيم احمد رفاعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة  ،تاريخ :
 20111125برقم 5
 - 21اللواء  /احمد الراهيم احمد رفاعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
المسلحة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 22اللواء  /احمد الراهيم احمد رفاعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
خروج من عضوية مجلس االدارة ،
المسلحة .
تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 23اللواء  /احمد الراهيم احمد رفاعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة 0
خروج من عضوية مجلس االدارة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 24اللواء  /احمد الراهيم احمد رفاعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات
 - 1الغاء توقيع السيد اللواء /
المسلحه
احمد سعد على الشاذلى  0على توقيع الشيكات التى تزيد عن  3مليون جنيه مصرى وحتى  10مليون جنيه مصرى وأن يكون
التوقيع على الشيكات لكال من  :المدير المالى والعضو المنتدب على الشيكات بدون حد اقصى 0
 - 2الشيكات التى يزيد مبلغها  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 25اللواء  /احمد الراهيم احمد رفاعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن  10مليون جنيه مصرى يتم العرض على
المجلس لالحاطه  ، 0تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 23اللواء  /احمد الراهيم احمد رفاعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة  ،تاريخ :
 20111125برقم 5
 - 22اللواء  /احمد الراهيم احمد رفاعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
المسلحة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 21لواء/احمد راضى احمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
خروج من عضوية مجلس االدارة ،
المسلحة .
تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 29لواء/احمد راضى احمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة 0
خروج من عضوية مجلس االدارة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
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 - 10لواء/احمد راضى احمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه
 - 1الغاء توقيع السيد اللواء  /احمد سعد على الشاذلى  0على توقيع الشيكات التى تزيد عن  3مليون جنيه مصرى وحتى  10مليون
جنيه مصرى وأن يكون التوقيع على الشيكات لكال من  :المدير المالى والعضو المنتدب على الشيكات بدون حد اقصى 0
 - 2الشيكات التى يزيد مبلغها  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 11لواء/احمد راضى احمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن  10مليون جنيه مصرى يتم العرض على المجلس
لالحاطه  ، 0تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 12لواء/احمد راضى احمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة  ،تاريخ :
 20111125برقم 5
 - 13لواء/احمد راضى احمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
المسلحة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 14لواء/احمد راضى احمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
خروج من عضوية مجلس االدارة ،
المسلحة .
تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 15لواء/احمد راضى احمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة 0
خروج من عضوية مجلس االدارة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 13لواء/احمد راضى احمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه
 - 1الغاء توقيع السيد اللواء  /احمد سعد على الشاذلى  0على توقيع الشيكات التى تزيد عن  3مليون جنيه مصرى وحتى  10مليون
جنيه مصرى وأن يكون التوقيع على الشيكات لكال من  :المدير المالى والعضو المنتدب على الشيكات بدون حد اقصى 0
 - 2الشيكات التى يزيد مبلغها  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 12لواء/احمد راضى احمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن  10مليون جنيه مصرى يتم العرض على المجلس
لالحاطه  ، 0تاريخ  20111125 :برقم 5
 - 11لواء/احمد راضى احمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حسن عالم القابضة  ،تاريخ :
 20111125برقم 5
 - 19لواء/احمد راضى احمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات
المسلحة  ،تاريخ  20111125 :برقم 5
ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
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تجديدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

بيع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

بيع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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