جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جريدة األسماء التجارية لمكتب استثمار االسماعيلية شهر نوفمبر
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-3

-4

قيود أفراد وشركات.
تعديالت السجل التجارى افراد :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكيان القانوني .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العقود .
 األحكام .
تعديالت السجل التجارى شركات :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكيان القانوني .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العقود .
 األحكام .
تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1االلمانيه للمنتجات الخرسانيه (ديكريت) لصاحبها محمود السيد محمود سهمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 0077770777 ،
قيد فى  27111112برقم  1277عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بلوكات خرسانية اسمنتية-بالط ارصفه عادى-بالط اسمنتى ملون
ومنقوش -بردورة اسمنتية رصيف-حواجز خرسانية-قرميد اسمنتى لالسقف -حوائط جاهزة اسمنتية-مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاة ا لحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :القطعة رقم  0بلوك س منطقة
بلبيس الصناعية توسعات  17فدان طريق بلبيس
 - 2االلمانيه للمنتجات الخرسانيه (ديكريت) لصاحبها محمود السيد محمود سهمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 0077770777 ،
قيد فى  27111112برقم  1277عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بلوكات خرسانية اسمنتية-بالط ارصفه عادى-بالط اسمنتى ملون
ومنقوش -بردورة اسمنتية رصيف-حواجز خرسانية-قرميد اسمنتى لالسقف -حوائط جاهزة اسمنتية-مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاة ا لحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :الشقه رقم 1بالدور االرضى
الكائن فى  121شارع سيناء-عرايشية مصر
 - 3منشأه ( أدبية شيب يارد  -منطقة حرة) لصاحبها محمد عبد الحميد علي بالمنطقة الحرة العامه ( االدبية)  ،تاجر فرد  ،رأس
ماله  ، 07777770777 ،قيد فى  27111111برقم  1273عن  -بناء حوض جاف لتصنيع السفن و الوحدات البحرية و اليخوت
و تجهيزها بما يلزمها  -.تصنيع البارجات و االرصفة و السقاالت و التنكات و الجمالونات البحرية مع االلتزام بتصدير  %07من
حجم االنتاج السنوي الي خارج البالد  ، .بجهة 03277 :م 2بالمنطقه الحره العامة باالدبية  -السويس ( الموقع المتنازل عنه شركة
 /ايجلز انترناشونال لالنظمة الدفاعية )
 - 4المدائن العمرانيه لالستثمار العقارى لصاحبها (جمال عبد الفتاح النادى)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 07777770777 ،قيد
فى  27111111برقم  1110عن  -1مشروعات االسكان التى يتم تاجير وحداتها بالكامل الغراض السكن غير االدارى بشرط اال
يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية  ،سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عدة أبنية -2 .مشروعات االسكان االجتماعى
ومشروعات االسكان الموجهة لمحدودى الدخل  -3االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده ،والمناطق النائيه
،والمناطق خارج الوادى القديم ، .بجهة  :برج قرطبه امام مجمع المحاكم
 - 0ايهاب ابو اليزيد ناصف لصاحبها (ايهاب ابو اليزيد ناصف)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1777770777 ،قيد فى
 27111121برقم  1270عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج و المالبس الجاهزة و الصباغة و التجهيز مع مراعاة
احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :الكيلو
 11كوبري الفردان طريق االسماعيلية
 - 0كرم سعد نقى سعد لصاحبها (كرم سعد نقى سعد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1777770777 ،قيد فى  27111121برقم
 1217عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المنتجات البالستيكية  ،بجهة  :ابو عطوه بجوار نادى ابو شحاته نمرة 1قطعه رقم
2300
 - 0محسن محمد عامر على لصاحبها (محسن محمد عامر على)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1777770777 ،قيد فى
 27111121برقم  1271عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة والصباغه والتجهيز.مع مراعاة كافة
احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب
رقم  1الكيلو  11كوبرى الفردان -طريق االسماعيليه
 - 1نرمين عصام امين محمد ابراهيم البيلى لصاحبها (نرمين عصام امين محمد ابراهيم البيلى)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1777770777قيد فى  27111121برقم  1271عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة والصباغه
والتجهيز.مع مراعاة كافة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :مكتب رقم  3الكيلو  11كوبرى الفردان -طريق االسماعيليه
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 - 1الشرق للفحم لصاحبها عالء احمد عطيفي السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1777770777 ،قيد فى  27111111برقم
 1274عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الفحم مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي المنشأه الحصول
علي كافة التراخيص الالزمة لنشاطها  ،بجهة  :القطعه رقم  30بلوك (ب) المرحله الخامسة بالمنطقة الصناعية بمساحة 3077م2
القنطرة شرق االسماعيلية  (-بنظام حق االنتفاع  20عاما )
 - 17يوسف العمال الوميتال لصاحبها احمد محمود يوسف عبدالموجود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1777770777 ،قيد فى
 27111170برقم  1117عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الوميتال مع مراعاه احكام القوانين و القواعد و القرارات السارية و
علي المنشأه الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشطه  ،بجهة  :أ 11/شارع الغابة حي السالم -
 - 11وادى النيل لالنتاج الداجني و امهات التسمين لصاحبها محمد سعد محمد سعد الحنفي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 17777770777قيد فى  27111171برقم  1100عن -1تربية جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او
التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -2اقامة و تشغيل مصنع النتاج اعالف الدواجن مع مراعاه احكام القوانين و القواعد و
القرارات السارية و علي المنشأه الحصول علي كافة التراخبص االزمة لممارسة هذه االنشطه  ،بجهة  :مفارق ابو صوير  -مركز
االسماعيليه -
 - 12دمياط للدواجن لصاحبها محمد صالح عبد السالم هريهر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 17777770777 ،قيد فى
 27111174برقم  1101عن تربية جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت او التفريخ او إنتاج البيض او
التسمين او اللحوم مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية علي صاحب المنشأه الحصول علي كافة التراخيص
الالزمه لممارسة نشاطها ، .بجهة  :برج الجوهرة ثالث االسماعيلية
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1تو باي تو  by22شركة  ،هو -1 :تصميم وانتاج البرامج:
(أ)اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانلت والتطبيقات بمختلف انواعها.
(ب)اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكتونيه وتشغيلها والتدريب عليها.
(ج)انتاج المحتوى االلكتونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات-
(د)ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل االلكتونيه.
-2تصميم وانتاج معدات الحاسبات االليه.
(أ)اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.
(ب)اقامه ،رأس مالها ، 177770777قيدت فى  27111170برقم  ، 1113عن هو -1 :تصميم وانتاج البرامج:
(أ)اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانلت والتطبيقات بمختلف انواعها.
(ب)اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكتونيه وتشغيلها والتدريب عليها.
(ج)انتاج المحتوى االلكتونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات-
(د)ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل االلكتونيه.
-2تصميم وانتاج معدات الحاسبات االليه.
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(أ)اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.
(ب)اقامه  ،بجهة  :شارع عبدالحكيم عامر منشيه الشهداء االسماعيليه ثان -
 - 2تو باي تو  by22شركة  ،وتشغيل مصنع لتصنيع او تجميع االجزاء والمكونات وتركيبها النتاج منتجات وسيطه او نهائيه
بكافه انواعها واحجامها واختبارها.
(ج) اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع او تجميع المعدات المكمله للحاسبات واختبارها.
(د)انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها.
-3تصميم واقامة البنيه االساسية للمعلومات
(أ)اعمال التوصيف والتصميم لسبكات نقل وتداول البيانات
-4انشاء وادارة المناطق التكنولوجية
(أ)انشاء وادارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية.
(ب)انشاء ،رأس مالها ، 177770777قيدت فى  27111170برقم  ، 1113عن وتشغيل مصنع لتصنيع او تجميع االجزاء
والمكونات وتركيبها النتاج منتجات وسيطه او نهائيه بكافه انواعها واحجامها واختبارها.
(ج) اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع او تجميع المعدات المكمله للحاسبات واختبارها.
(د)انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها.
-3تصميم واقامة البنيه االساسية للمعلومات
(أ)اعمال التوصيف والتصميم لسبكات نقل وتداول البيانات
-4انشاء وادارة المناطق التكنولوجية
(أ)انشاء وادارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية.
(ب)انشاء  ،بجهة  :شارع عبدالحكيم عامر منشيه الشهداء االسماعيليه ثان -
 - 3تو باي تو  by22شركة  ،وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.
(ج)انشاء وادارة مراكز التدريب االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.
-0التوكيالت التجارية والتوريدات العامه مع التزام الشركه بالقيد في سجل الوكالء التجاريين وفقا الحكام القانون رقم  121لسنه
. 1112
-0الدعايه واالعالن .
 -0التسويق االليكتروني
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،رأس مالها
، 177770777قيدت فى  27111170برقم  ، 1113عن وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.
(ج)انشاء وادارة مراكز التدريب االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.
-0التوكيالت التجارية والتوريدات العامه مع التزام الشركه بالقيد في سجل الوكالء التجاريين وفقا الحكام القانون رقم  121لسنه
. 1112

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

-0الدعايه واالعالن .
 -0التسويق االليكتروني
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ،بجهة  :شارع
عبدالحكيم عامر منشيه الشهداء االسماعيليه ثان -
 - 4تو باي تو  by22شركة ،
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 الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .
،رأس مالها ، 177770777قيدت فى  27111170برقم  ، 1113عن 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 الخارج .
كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  ، .بجهة  :شارع
عبدالحكيم عامر منشيه الشهداء االسماعيليه ثان -
 - 0الفيطرى ( ELVETARYش.ذ.م.م) شركة  ،مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 177770777قيدت فى  27111120برقم  ، 1211عن مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :شارع شبين الكوم وشارع االناضول  -برج الحياة -
الدور الثالث  -شقة 11ثالث االسماعيليه -
 - 0الفيطرى ELVETARY

(ش.ذ.م.م) شركة - ،تصميم وانتاج البرامج:

(أ)اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانلت والتطبيقات بمختلف انواعها.
(ب)اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكتونيه وتشغيلها والتدريب عليها.
(ج)انتاج المحتوى االلكتونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات.
(د)ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل االلكتونيه.
-2تصميم وانتاج معدات الحاسبات االليه ويشمل ذلك .
(أ)اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.
(ب)تصنيع ،رأس مالها ، 177770777قيدت فى  27111120برقم  ، 1211عن -تصميم وانتاج البرامج:
(أ)اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانلت والتطبيقات بمختلف انواعها.
(ب)اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكتونيه وتشغيلها والتدريب عليها.
(ج)انتاج المحتوى االلكتونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات.
(د)ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل االلكتونيه.
-2تصميم وانتاج معدات الحاسبات االليه ويشمل ذلك .
(أ)اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.
(ب)تصنيع  ،بجهة  :شارع شبين الكوم وشارع االناضول  -برج الحياة  -الدور الثالث  -شقة 11ثالث االسماعيليه -
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(ش.ذ.م.م) شركة  ،او تجميع االجزاء والمكونات وتركيبها النتاج منتجات وسيطه او نهائيه بكافه

(ج)تصنيع او تجميع المعدات المكمله للحاسبات واختبارها.
(د)انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها.
-3تصميم واقامة البنيه االساسية للمعلومات
(أ)اعمال التوصيف والتصميم لسبكات نقل وتداول البيانات
-4انشاء وادارة المناطق التكنولوجية
(أ)انشاء وادارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية.
(ب)انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز ،رأس مالها ، 177770777قيدت فى  27111120برقم  ، 1211عن
او تجميع االجزاء والمكونات وتركيبها النتاج منتجات وسيطه او نهائيه بكافه انواعها واحجامها واختبارها.
(ج)تصنيع او تجميع المعدات المكمله للحاسبات واختبارها.
(د)انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها.
-3تصميم واقامة البنيه االساسية للمعلومات
(أ)اعمال التوصيف والتصميم لسبكات نقل وتداول البيانات
-4انشاء وادارة المناطق التكنولوجية
(أ)انشاء وادارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية.
(ب)انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز  ،بجهة  :شارع شبين الكوم وشارع االناضول  -برج الحياة  -الدور
الثالث  -شقة 11ثالث االسماعيليه -
 - 1الفيطرى ELVETARY

(ش.ذ.م.م) شركة  ،نقل تكنولوجيا المعلومات.

(ج)انشاء وادارة مراكز التدريب االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.
-0تقديم االعمال والممارسات الطبية البيطرية
تقديم المشورة الطبية او ممارسة االنشطة العلمية او االرشادات او الفحوصات او التعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة او العالج او
الوقاية او مباشرة والدات او وصف او التعامل مع المستحضرات البيطرية او فحص المنتجات او المخلفات او االعالف الحيوانية .
-0التوكيالت التجارية والتوريدات العمومية.
مع ،رأس مالها ، 177770777قيدت فى  27111120برقم  ، 1211عن نقل تكنولوجيا المعلومات.
(ج)انشاء وادارة مراكز التدريب االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.
-0تقديم االعمال والممارسات الطبية البيطرية
تقديم المشورة الطبية او ممارسة االنشطة العلمية او االرشادات او الفحوصات او التعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة او العالج او
الوقاية او مباشرة والدات او وصف او التعامل مع المستحضرات البيطرية او فحص المنتجات او المخلفات او االعالف الحيوانية .
-0التوكيالت التجارية والتوريدات العمومية.
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مع  ،بجهة  :شارع شبين الكوم وشارع االناضول  -برج الحياة  -الدور الثالث  -شقة 11ثالث االسماعيليه -
 - 1المروان لخدمات رجال االعمال شركة  " ،تقديم كافة الخدمات لرجال االعمال و تقديم استشارات المشروعات ( فيما عدا
ما يتعلق بأسواق االوراق المالية وكذا االستشارات القانونية واالستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال
واالستحواذ و كذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة في مجال االوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  20من قانون سوق المال والئحته التنفيذية ).
"

اعداد دراسات الجدوي .

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ،رأس مالها ، 177770777قيدت فى  27111111برقم
تقديم كافة الخدمات لرجال االعمال و تقديم استشارات المشروعات ( فيما عدا ما يتعلق بأسواق االوراق المالية
 ، 1270عن "
وكذا االستشارات القانونية واالستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ و كذا االستشارات
المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة في مجال االوراق المالية المنصوص عليها في المادة  20من قانون سوق المال
والئحته التنفيذية ).
"

اعداد دراسات الجدوي .

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  ،بجهة  110 :ش راشد المالم -
 - 17المروان لخدمات رجال االعمال شركة  ،الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام
القانون والئحته التنفيذية .
مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 177770777قيدت فى  27111111برقم  ، 1270عن الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذية .
مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  110 :ش راشد المالم -
 - 11أكاديمية ناني الدولية  Nani International Acadamyشركة  ،إنشاء و تشغيل و ادارة المدارس الخاصة فيما ال
يتعدي التعليم الثانوي و إقامة و إعداد مركز إعداد و تدريب و تنمية الموارد البشرية في كافة المجاالت و إقامة المؤتمرات و
المعارض بشرط استصدار ترخيص كل معرض علي حده و التوكيالت التجارية و التوريدات العمومية مع مراعاة احكام القوانين و
اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها 177770777
،قيدت فى  27111171برقم  ، 1117عن إنشاء و تشغيل و ادارة المدارس الخاصة فيما ال يتعدي التعليم الثانوي و إقامة و إعداد
مركز إعداد و تدريب و تنمية الموارد البشرية في كافة المجاالت و إقامة المؤتمرات و المعارض بشرط استصدار ترخيص كل
معرض علي حده و التوكيالت التجارية و التوريدات العمومية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي
الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :القطعة رقم  - 4تقسيم حي الصفا  01امتداد شارع
المدارس
 - 12سكاي فارما لالدوية  sky pharmaشركة  ،تجارة و توزيع و تسجيل االدوية البشرية و البيطرية و مستحضرات
التجميل و الطبيه و المعملية و االعشاب الطبية و المستلزمات الطبية و المعمليه و االمصال و اللقاحات و المواد الخام لألدوية و
المحاليل الطبية و المطهرات و المكمالت الغذائيه و االغذيه الخاصة و تصنيع ما سبق لدي الغير و التصدير و التوكيالت التجارية
مع التزام الشركة بإستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا ألحكام القانون رقم  111لسنة  1100و تعديالته مع التزام بإستيفاء
شروط القيد في سجل الوكالء ،رأس مالها ، 077770777قيدت فى  27111120برقم  ، 1227عن تجارة و توزيع و تسجيل
االدوية البشرية و البيطرية و مستحضرات التجميل و الطبيه و المعملية و االعشاب الطبية و المستلزمات الطبية و المعمليه و
االمصال و اللقاحات و المواد الخام لألدوية و المحاليل الطبية و المطهرات و المكمالت الغذائيه و االغذيه الخاصة و تصنيع ما سبق
لدي الغير و التصدير و التوكيالت التجارية مع التزام الشركة بإستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا ألحكام القانون رقم
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 111لسنة  1100و تعديالته مع التزام بإستيفاء شروط القيد في سجل الوكالء  ،بجهة  :عزبة الجمالين  -السبع ابار الشرقية  -ابو
صوير -
 - 13سكاي فارما لالدوية  sky pharmaشركة  ،التجاريون الواردة بالقانون رقم  127لسنة  1112و يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع ىالشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا الحكام القانون و
الئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 077770777قيدت فى  27111120برقم  ، 1227عن التجاريون الواردة بالقانون رقم 127
لسنة  1112و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع ىالشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا الحكام القانون و الئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة
الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :عزبة الجمالين  -السبع ابار الشرقية  -ابو صوير -
 - 14اس اند دي كيميكال-مصر  S&D ChemicALS-egyptشركة  ،تجاره الكيماويات والمنظفات
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .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 الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام
القانون والئحته التنفيذية .
،رأس مالها ، 1777770777قيدت فى  27111170برقم  ، 1111عن تجاره الكيماويات والمنظفات
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .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 الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام
القانون والئحته التنفيذية  ، .بجهة  :الزهور -التعاونيات الحمراء-عماره الفردوس -مدخل رقم 3شقه رقم 4الدور االول -
 - 10مصر اسبانيا للسيراميك والبورسلين واالدوات الصحية (ش.ذ.م.م) شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بالط سيراميك
حوائط وارضيات بمختلف المقاسات -بالط  -بورسلين-وزرات وقطع خاصة للديكور-أدوات صحية من الخزف وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطهاوفقا الحكام القانون، .رأس مالها ، 207770777قيدت فى 27111111
برقم  ، 1270عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بالط سيراميك حوائط وارضيات بمختلف المقاسات -بالط  -بورسلين-وزرات
وقطع خاصة للديكور-أدوات صحية من الخزف وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطهاوفقا الحكام
( 401، 00/400 ، 00/400 ، 00/400
القانون ، .بجهة  :شمال خليج السويس  -منطقة توسعات عتاقة -قطع أرقام من
- ) 02 / 402،01/401 ، 07 /407 ، 01/ 401، 01/
 - 10تروم ايجيبت شركة  ،القانون و الئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة
الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 07777770777قيدت فى  27111120برقم ، 1211
عن القانون و الئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :الوحدة رقم  4أ بالعقار رقم  42ش المدينه الرياضي تقسيم ارض المحروسة -
المالحة -
 - 10تروم ايجيبت شركة  ،تجارة وتوزيع السيارات والموتوسيكالت واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والتوريدات
العموميه واالستثمارات العقاريه واقامة وتشغيل مراكز خدمات السيارات واقامة وتشغيل محطة تموين للسيارات وسوبر ماركت.
_يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع ىالشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او
التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا الحكام ،رأس مالها ، 07777770777قيدت فى  27111120برقم  ، 1211عن تجارة وتوزيع السيارات
والموتوسيكالت واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والتوريدات العموميه واالستثمارات العقاريه واقامة وتشغيل مراكز
خدمات السيارات واقامة وتشغيل محطة تموين للسيارات وسوبر ماركت_ .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه
من الوجوه مع ىالشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
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الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا الحكام  ،بجهة  :الوحدة رقم  4أ بالعقار
رقم  42ش المدينه الرياضي تقسيم ارض المحروسة  -المالحة -
 - 11الكويتية المصرية للتوريدات الغذائية شركة " ،
والتوكيالت التجارية

التجارة العامة في ما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية

مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل الوكالء والوسطاء التجاريين وفقا ال حكام القانون  ،127لسنه 1112
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا ال حكام القانون والئحته ،رأس مالها ، 077770777قيدت فى  27111121برقم  ، 1223عن " التجارة العامة في ما هو
مسموح به قانونا والتوريدات العمومية والتوكيالت التجارية
مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل الوكالء والوسطاء التجاريين وفقا ال حكام القانون  ،127لسنه 1112
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهة بأعمالها او التي
قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا ال حكام القانون والئحته  ،بجهة  37 :بلوك  1ارض الجمعيات  -ثالث اإلسماعيلية -
 - 11الكويتية المصرية للتوريدات الغذائية شركة  ،التنفيذية
مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص الالزمة لمباشره نشاطها .
،رأس مالها ، 077770777قيدت فى  27111121برقم  ، 1223عن التنفيذية
مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص الالزمة لمباشره نشاطها ، .
بجهة  37 :بلوك  1ارض الجمعيات  -ثالث اإلسماعيلية -
 - 27مركز كتاكيت للتنميه البشريه
في كافه المجاالت

(ش.ذ.م.م) شركة :: ،ا -اقامه وتشغيل مركز العداد و تنميه وتدريب الكوادر البشريه

-2اقامه وتشغيل دور حضانات
-3اقامه وتشغيل واداره المدارس فيما اليتعدي التعليم الثانوي
-4اقامه وتشغيل مركز لتعليم اللغات
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .
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 ،رأس مالها ، 07770777قيدت فى  27111170برقم  ، 1110عن ::ا -اقامه وتشغيل مركز العداد و
تنميه وتدريب الكوادر البشريه في كافه المجاالت
-2اقامه وتشغيل دور حضانات
-3اقامه وتشغيل واداره المدارس فيما اليتعدي التعليم الثانوي
-4اقامه وتشغيل مركز لتعليم اللغات
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .
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  ،بجهة  :شارع  214عماره  11شقه  4حي السالم ثان االسماعيليه -
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 - 21مركز كتاكيت للتنميه البشريه (ش.ذ.م.م) شركة  ،غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .
،رأس مالها ، 07770777قيدت فى  27111170برقم  ، 1110عن غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  ، .بجهة  :شارع  214عماره  11شقه  4حي
السالم ثان االسماعيليه -
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ومضه اكس النتاج البرامج لصاحبتها هند جاد محمود احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 0031 :وفى تاريخ
 27111121تم محو/شطب السجل امر محو
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1الزعيم لتصنيع الزيتون و المخلالت لصاحبهاعصام سعيد عبدالغفار عبد المقصود تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  0000وفي
تاريخ  27111170 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  17777770777،جنيه
 - 2عصام سعيد عبدالغفار عبد المقصود لتصنيع الزيتون و المخلالت لصاحبهاعصام سعيد عبدالغفار عبد المقصود تاجر فرد ،،
سبق قيده برقم  0000وفي تاريخ  27111170 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
 17777770777،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1وادى النيل لالنتاج الداجني و امهات التسمين لصاحبها محمد سعد محمد سعد الحنفي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وفي تاريخ  27111171تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مفارق ابو صوير  -مركز االسماعيليه -
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 - 2عبد المجيد ابراهيم الحربي لصاحبها عبد المجيد ابراهيم الحربي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0011وفي تاريخ
 27111171تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عقار رقم  -0محل رقم  -1المرحلة الخامسة  -ثالث االسماعيليه -
 - 3سما لتصنيع األحذية الخفيفة والبالستيكية لصاحبها أشرف شنودة جاب هللا شحاته  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0071وفي
تاريخ  27111174تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :وحدات ارقام  07 , 01 ، 04 , 03مجمع الصناعات باالسماعيليه -
المنطقه الصناعية الثانية -
 - 4دمياط للدواجن لصاحبها محمد صالح عبد السالم هريهر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :برج الجوهرة ثالث االسماعيلية

 1101وفي تاريخ  27111174تم

 - 0يوسف العمال الوميتال لصاحبها احمد محمود يوسف عبدالموجود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 27111170تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :أ 11/شارع الغابة حي السالم -

 1117وفي تاريخ

 - 0المدائن العمرانيه لالستثمار العقارى لصاحبها (جمال عبد الفتاح النادى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 27111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :برج قرطبه امام مجمع المحاكم

 1110وفي تاريخ

 - 0االلمانيه للمنتجات الخرسانيه (ديكريت) لصاحبها محمود السيد محمود سهمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1277وفي
تاريخ  27111112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  0بلوك س منطقة بلبيس الصناعية توسعات  17فدان طريق
بلبيس
 - 1االلمانيه للمنتجات الخرسانيه (ديكريت) لصاحبها محمود السيد محمود سهمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1277وفي
تاريخ  27111112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الشقه رقم 1بالدور االرضى الكائن فى  121شارع سيناء-عرايشية
مصر
 - 1منشأه ( أدبية شيب يارد  -منطقة حرة) لصاحبها محمد عبد الحميد علي بالمنطقة الحرة العامه ( االدبية)  ،تاجر فرد  ،سبق
قيده برقم  1273وفي تاريخ  27111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير03277 ، :م 2بالمنطقه الحره العامة باالدبية -
السويس ( الموقع المتنازل عنه شركة  /ايجلز انترناشونال لالنظمة الدفاعية )
 - 17الشرق للفحم لصاحبها عالء احمد عطيفي السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1274وفي تاريخ  27111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعه رقم  30بلوك (ب) المرحله الخامسة بالمنطقة الصناعية بمساحة 3077م 2القنطرة شرق
االسماعيلية  (-بنظام حق االنتفاع  20عاما )
 - 11اس اتش جي  S.H.Gلصاحبها محمد مسعد شحاته علي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0101وفي تاريخ  27111111تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :موقع ممارسة نشاط بالعنوان  -:القطعه رقم  - 411جنوب غرب أ - 0
 - 12شاين  shainلصاحبها محمد مسعد شحاته على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0101وفي تاريخ  27111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :موقع ممارسة نشاط بالعنوان  -:القطعه رقم  - 411جنوب غرب أ - 0
 - 13السالم الدائم لحفظ وتجميد الحاصالت الزراعية لصاحبها منصور السيد اسماعيل نصرهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 1141وفي تاريخ  27111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير- ، :السبع ابار الشرقيه بجوار عزبة ابو معالي -
 - 14كرم سعد نقى سعد لصاحبها (كرم سعد نقى سعد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ابو عطوه بجوار نادى ابو شحاته نمرة 1قطعه رقم 2300

 1217وفي تاريخ  27111121تم تعديل

 - 10نرمين عصام امين محمد ابراهيم البيلى لصاحبها (نرمين عصام امين محمد ابراهيم البيلى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 1271وفي تاريخ  27111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مكتب رقم  3الكيلو  11كوبرى الفردان -طريق االسماعيليه
 - 10محسن محمد عامر على لصاحبها (محسن محمد عامر على)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1271وفي تاريخ
 27111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مكتب رقم  1الكيلو  11كوبرى الفردان -طريق االسماعيليه
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 - 10ايهاب ابو اليزيد ناصف لصاحبها (ايهاب ابو اليزيد ناصف)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 27111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الكيلو  11كوبري الفردان طريق االسماعيلية

 1270وفي تاريخ

 - 11النور للصناعات لصاحبها محمد علي عوض ابوطريه وفقا للقانون  02لسنة  ، 2710تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 0201
وفي تاريخ  27111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :موقع ممارسه النشاط الصناعي بالعنوان  /الوحدة رقم  03عنبر
رقم  17نموذج أ مجمع الصناعات -
 - 11ايزى انتر برايزس لصاحبها محمد رضوان محمد نعيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2011وفي تاريخ  27111120تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 170 ، :من  1كرستر حوض الزمام البحري رقم  -03المنطقه الصناعية بجسر السويس  -مدينه
السالم -
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1الهرم الرابع لصناعة المواسير البالستيك لصاحبها رجب محمد امين جاد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0130وفي تاريخ
27111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير-1 :اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع مواسير البالستيك بكافة انواعها و لوازمها -2
تجارة الجمله و التجزئه علي ان يتم ممارسة هذه االنشطه داخل مدينة العاشر من رمضان فقط  -3االنتاج الحيواني سواء كان ذلك
النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و علي الشركة الحصول
علي كافه التراخيص الالزمة لممارسه هذه االنشطه
 - 2الهرم الرابع للتجارة لصاحبها رجب محمد امين جاد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0130وفي تاريخ 27111111تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير-1 :اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع مواسير البالستيك بكافة انواعها و لوازمها  -2تجارة الجمله و التجزئه
علي ان يتم ممارسة هذه االنشطه داخل مدينة العاشر من رمضان فقط  -3االنتاج الحيواني سواء كان ذلك النتاج السالالت او
االلبان او التسمين او اللحوم مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و علي الشركة الحصول علي كافه التراخيص
الالزمة لممارسه هذه االنشطه
 - 3ابو راحيل للخدمات البترولية لصاحبها وليد فوزى غريب جمعه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  3170وفي تاريخ
27111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير( :أ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر و االستكشاف و يشمل ذلك :
 -1صيانة ابار البترول و تنشيطها  -2صيانة معدات الحفر و المضخات البترولية  -3حفر ابار المياه و االبار غير العميقة الالزمة
الغراض البترول  - 4االعمال المدنية المكملة العمال الحفر و الصيانه  -0معالجة االسطح من الترسيبات  -0الخدمات المتعلقة
بانزال مواسير التغليف و انابيب االنتاج  -0الخدمات المتعلقه باالستكشاف البترولى(ب)  -البنية االساسية من مياه شرب و صرف
صحي و كهرباء و طرق
 - 4ابو راحيل للخدمات البترولية لصاحبها وليد فوزى غريب جمعه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  3170وفي تاريخ
27111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :و اتصاالت (ج) بناء و تكسير جميع انواع السفن و اشغال بحرية وصيانة و
اصالح السفن (د) -اعمال الغطس التجاري و على المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
 - 0الفنية لتشغيل المعادن لصاحبها مجدى فرج اسكندر يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2033وفي تاريخ 27111120تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -2المقاوالت العامه وخاصة مقاوالت اعمال
االنشاءات المعدنيه وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
 - 0اس جى اليتنج لتصنيع الترانسات واللمبات لصاحبها(هارى موهان دسوانى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  3121وفي تاريخ
27111120تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اضافة الي النشاط :تصنيع و تجميع السخانات الكهربائيه و السخانات الغاز
والمكاوي والمراوح.
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 - 0نبيل فهمي بخيت هرمينا لصاحبها نبيل فهمي بخيت هرمينا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0121وفي تاريخ 27111121تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج مواد كيماويه للنسيج ومنظفات صناعية مع مراعاه احكام
القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و علي صاحب المنشأه الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة النشاط
 - 1كاجو كيم لصاحبها نبيل فهمى بخيت هرمينا ( تم نقل السجل الي مكتب سجل تجاري استثمار العاشر في ، )21/11/2711
تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0121وفي تاريخ 27111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وانتاج مواد كيماويه للنسيج ومنظفات صناعية مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و علي صاحب المنشأه
الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة النشاط
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ايهاب ابو اليزيد ناصف لصاحبها (ايهاب ابو اليزيد ناصف)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1270وفي تاريخ 27111121تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 2وادى النيل لالنتاج الداجني و امهات التسمين لصاحبها محمد سعد محمد سعد الحنفي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 1100
وفي تاريخ 27111171تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 3دمياط للدواجن لصاحبها محمد صالح عبد السالم هريهر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1101وفي تاريخ 27111174تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 4الشرق للفحم لصاحبها عالء احمد عطيفي السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1274وفي تاريخ 27111111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 0نرمين عصام امين محمد ابراهيم البيلى لصاحبها (نرمين عصام امين محمد ابراهيم البيلى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 1271وفي تاريخ 27111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 0المدائن العمرانيه لالستثمار العقارى لصاحبها (جمال عبد الفتاح النادى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1110وفي تاريخ
27111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 0كرم سعد نقى سعد لصاحبها (كرم سعد نقى سعد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1217وفي تاريخ 27111121تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 1االلمانيه للمنتجات الخرسانيه (ديكريت) لصاحبها محمود السيد محمود سهمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1277وفي
تاريخ 27111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 1منشأه ( أدبية شيب يارد  -منطقة حرة) لصاحبها محمد عبد الحميد علي بالمنطقة الحرة العامه ( االدبية)  ،تاجر فرد  ،سبق
قيده برقم  1273وفي تاريخ 27111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 17محسن محمد عامر على لصاحبها (محسن محمد عامر على)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1271وفي تاريخ
27111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 11يوسف العمال الوميتال لصاحبها احمد محمود يوسف عبدالموجود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1117وفي تاريخ
27111170تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
ــــــــــــــــــــــ
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الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ 27111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  0000الى :عصام سعيد عبدالغفار عبد المقصود
لتصنيع الزيتون و المخلالت لصاحبهاعصام سعيد عبدالغفار عبد المقصود
 ، - 2فى تاريخ 27111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  0130الى :الهرم الرابع لصناعة المواسير البالستيك
لصاحبها رجب محمد امين جاد
 ، - 3فى تاريخ 27111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  0121الى :كاجو كيم لصاحبها نبيل فهمى بخيت
هرمينا ( تم نقل السجل الي مكتب سجل تجاري استثمار العاشر في )21/11/2711
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1اتالنتيك بويلر  ،ذات مسئولية محدودة سبق قيدها برقم  ، 2111 :وفى تاريخ  27111120تم محو/شطب السجل
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عصام كميل امين سالمة وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  3414،وفي تاريخ  27111112،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  17777770777،جنيه
 - 2شركه ابراهيم كونش و شريكيه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1711،وفي تاريخ  27111121،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  127777770777،جنيه
 - 3محمد جمال السيد قنديل و شركاة  77شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1711،وفي تاريخ  27111121،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  127777770777،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1االسماعيليه لالستثمار الزراعى والصناعى (فرات) عطيتو احمد ابو عراقى وشريكيه  ،شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم
 30072وفي تاريخ  27111171تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع لتوزيع منتجات الشركة بالعنوان رقم  41بلوك
 12ش  273خلف مسجد الصالحين  -حي السالم  -قسم ثان االسماعيليه -
 - 2االسماعيليه لالستثمار الزراعى والصناعى (فرات) ش م م  ،شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم  30072وفي تاريخ
 27111171تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع لتوزيع منتجات الشركة بالعنوان رقم  41بلوك  12ش  273خلف
مسجد الصالحين  -حي السالم  -قسم ثان االسماعيليه -
 - 3االسماعيليه لالستثمار الزراعى والصناعى (فرات) عطيتو احمد ابو عراقى وشريكيه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
 30072وفي تاريخ  27111171تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع لتوزيع منتجات الشركة بالعنوان رقم  41بلوك
 12ش  273خلف مسجد الصالحين  -حي السالم  -قسم ثان االسماعيليه -
 - 4االسماعيليه لالستثمار الزراعى والصناعى (فرات) ش م م  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  30072وفي تاريخ
 27111171تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع لتوزيع منتجات الشركة بالعنوان رقم  41بلوك  12ش  273خلف
مسجد الصالحين  -حي السالم  -قسم ثان االسماعيليه -
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 - 0المصرية األوربية للخدمات الطبية  ،شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم  0410وفي تاريخ  27111171تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير - ، :موقع ممارسة نشاط بالمستشفي التخصصى للحوادث و الطوارئ و الكائنة ببدروم و الدور االرضي و الدور
االول علوي و الدور الثاني علوي  -برج الشرقاوي  -طريق الزقازيق المنصورة  -عزبة الكونت شديد  -ثان الزقازيق -
 - 0أداء للبحوث والتدريب (  ، )A.R.Tشركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم  0033وفي تاريخ  27111174تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الدور االول علوي بالعقار رقم  12شارع الجالء  -بجوار حديقة الخالدين -
 : - 0نيكستشوت للتوكيالت المالحية ( مصر ) ( )Nextshoot Maritime Agencies (Egyptش.م.م)  ،شركة مساهمة ،
سبق قيدها برقم  0131وفي تاريخ  27111174تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالعنوان الكائن في /مكتب
رقم (1ب) بالدور المسروق  -بالعقار رقم  11مدن و تنظيم  24عوايد شارع احمد ماهر و رمسيس  -حي الشرق -
 - 1طارق محمد أحمد بدر وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  4100وفي تاريخ  27111170تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعديل المقر االداري للمشروع ليصبح فيال  - 230شارع  2الحي الثاني  -منطقه اولي القاهره الجديده -
 - 1طارق محمد احمد بدر و شريكته ( السمه التجاريه اويل تراك للمناطق الحره)  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم 4100
وفي تاريخ  27111170تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعديل المقر االداري للمشروع ليصبح فيال  - 230شارع  2الحي
الثاني  -منطقه اولي القاهره الجديده -
 - 17إبراهيم محمد الشرنوبى عبد الجواد وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  0411وفي تاريخ  27111171تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير - ، :افتتاح فرع انتاجي للشركة بالعنوان 010م 2بالمنطقة الصناعية الثانية -
 - 11إبراهيم محمد الشرنوبى عبد الجواد وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  0411وفي تاريخ  27111171تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير - ، :افتتاح فرع انتاجي للشركة بالعنوان 010م 2بالمنطقة الصناعية الثانية -
 - 12محمد عبد المنعم محمد مصطفى وشركاه

والسمة التجارية  :الين للطباعة وتجهيزات األوفست  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعه رقم  121بالمنطقة الصناعية -c8

 4070وفي تاريخ  27111171تم

 - 13شركة العين للشحن و التفريغ  ،ذات مسئولية محدودة  ،سبق قيدها برقم  0201وفي تاريخ  27111110تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :شقه رقم  - 1الدور المسروق بالعقار رقم  10مدن و تنظيم  1 ,عوايد  ,مسلسلة شارع مستجد منظقة تقسيم
شاطئ االمل  -قسم المناخ -
 - 14شركة السمنودى للشحن و التفريغ والنقل و التوريدات و التجارة العامة (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة  ،سبق قيدها
برقم  0201وفي تاريخ  27111110تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقه رقم  - 1الدور المسروق بالعقار رقم  10مدن
و تنظيم  1 ,عوايد  ,مسلسلة شارع مستجد منظقة تقسيم شاطئ االمل  -قسم المناخ -
 - 10شركة االستى مولد مصر  ،شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم  1371وفي تاريخ  27111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :جزئ من القطعتين رقم  21 , 20بالمنطقة الصناعية  B3بالعاشر من رمضان  -الشرقيه و بمساحة قدرها ( 1111م)2
مترا مربعا ( فقط الف و ثمانمائه و احد عشر مترا مربعا )-
 - 10شركة سعد دانيال بطرس سعيد وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنطقه الصناعية االولي بجوار مالهي الحرزاوي -

 0013وفي تاريخ  27111111تم تعديل

 - 10تعديل االسم التجارى الى  :عبد الوهاب بن صالح بن عبد العزيز الراجحى و شريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
 3111وفي تاريخ  27111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير - ، :افتتاح فرع انتاجي بالعنوان  -:قطعه  31/1جمعية
السالم الزراعيه -ابوصوير
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 - 11عبد الوهاب بن صالح بن عبد العزيز الراجحى و كامل الشبراوى  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  3111وفي تاريخ
 27111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير - ، :افتتاح فرع انتاجي بالعنوان  -:قطعه  31/1جمعية السالم الزراعيه -
ابوصوير
 - 11تعديل االسم التجارى الى  :عبد الوهاب بن صالح بن عبد العزيز الراجحى و شريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
 3111وفي تاريخ  27111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير - ، :افتتاح فرع انتاجي بالعنوان  -:قطعه  31/1جمعية
السالم الزراعيه -ابوصوير
 - 27عبد الوهاب بن صالح بن عبد العزيز الراجحى و كامل الشبراوى  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  3111وفي تاريخ
 27111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير - ، :افتتاح فرع انتاجي بالعنوان  -:قطعه  31/1جمعية السالم الزراعيه -
ابوصوير
 - 21تعديل االسم التجارى الى  :عبد الوهاب بن صالح بن عبد العزيز الراجحى و شريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
 3111وفي تاريخ  27111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير - ، :افتتاح فرع انتاجي بالعنوان  -:قطعه  31/1جمعية
السالم الزراعيه -ابوصوير
 - 22عبد الوهاب بن صالح بن عبد العزيز الراجحى و كامل الشبراوى  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  3111وفي تاريخ
 27111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير - ، :افتتاح فرع انتاجي بالعنوان  -:قطعه  31/1جمعية السالم الزراعيه -
ابوصوير
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1فرع شركة بان مارين انترناشيونال انك منطقة حرة  -فرع شركة اجنبية  ،محدودة باالسهم -تخزين االالت والمعدات البرية
والبحرية الالزمة لشركات البترول  -تخزين المواد والمهمات الالزمة لعمليات الحفر  -تقديم الخدمات البرية والبحرية للشركات
العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول  ،والغاز  ،خدمات بحرية  ،صيانة وتطوير حقول البترول  ،تقديم االعمال المدنية
الالزمة لتوفير الخدمات البحرية والصيانة ومعالجة الترسبات بمعدات الشركة سواء كانت مملوكة للشركة او مستاجرة لشركات
البحث والتنقيب  ،تقديم خدمات البحث السيزمى وكذا تقديم المعونة الفنية واالستشارات  ،سبق قيدها برقم  4004وفي تاريخ
27111171تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :محدودة باالسهم
 - 2فرع شركة بان مارين انترناشيونال انك منطقة حرة  -فرع شركة اجنبية  ،محدودة باالسهم الخاصة بها وذلك بالنسبة لشركات
البترول ال عاملة تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول فى مجاالت البحث و االستكشاف والتنقيب تحت مظلةوزارة البترول و
الشركات العاملة خارج جمهورية مصر العربية و مشروعات المناطق الحره مع السماح للشركة بالتعامل بنسبة  %27من حجم
تعامالتها السنوية في السوق المحلي مع الجهات و الشركات غير المعفاه العامله تحت مظلة وزارة البترول  .مع مراعاه االلتزان بما
يلي  - :الفصل المالي و المكاني بين النشاطين ( الخدمي و التخزيني )  -التخزين  ،سبق قيدها برقم  4004وفي تاريخ
27111171تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :محدودة باالسهم
 - 3فرع شركة بان مارين انترناشيونال انك منطقة حرة  -فرع شركة اجنبية  ،محدودة باالسهم من خالل مخزن مغطي  -اال يمتد
نشاط المشروع الي نقل الغاز  ,مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص الالزمة
لممارسة هذه االنشطه  ، .سبق قيدها برقم  4004وفي تاريخ 27111171تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :محدودة باالسهم
 - 4أمانا جروب للصناعة والتجارة (ش.م.م)  ،شركة مساهمة  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات الديكور واألثاث
واألخشاب و مـــــواد البناء ( فيما عدا صناعة الحديد واألسمنت )
 -2االستيراد والتصدير والتجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  -3تجارة وبيع مستلزمات الديكور واالثاث والخشاب ومواد البناء
وتنفيذ اعمال الديكور.
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مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة
مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا ألحكام القانون رقم 111لسنة 1100والقيد في سجل المستوردين ،
سبق قيدها برقم  0471وفي تاريخ 27111171تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة مساهمة
 - 0أمانا جروب للصناعة والتجارة (ش.م.م)  ،شركة مساهمة وفقا إلحكام القانون رقم127لسنة.1112
مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ال الزمة لمباشرة نشاطها، .
سبق قيدها برقم  0471وفي تاريخ 27111171تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة مساهمة
 - 0يونيشارم الشرق االوسط وشمال افريقيا للصناعات الصحية  ،شركة مساهمة غرض الشركة هو:
-1

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع-:

أ-

حفاضات األطفال.

ب-

فوط صحية نسائية.

ت-

حفاضات المسنين.

-2

تسويق وبيع حفاضات األطفال والفوط الصحية النسائية وحفاضات المسنين والمناديل المبللة وكافة المنتجات الصحية.

-3

تعبئة وتغليف وإعادة تعبئة وتغليف حفاضات األطفال والفوط الصحية النسائية وحفاضات المسنين.

إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط على حده.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة  ،سبق قيدها برقم  0011وفي تاريخ
27111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة مساهمة
 - 0يونيشارم الشرق االوسط وشمال افريقيا للصناعات الصحية  ،شركة مساهمة لممارسة هذه األنشطة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبية بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحتة التنفيذية ، .سبق قيدها برقم  0011وفي تاريخ 27111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
شركة مساهمة
 - 1الريسكو تريد لإلستيراد والتصدير وتجارة األسماك  ،شركة مساهمة اإلستيراد والتصدير وتجارة األسماك وعموم التجارة
والتوزيع والمقاوالت العمومية وتجارة السيارات وتعبئة وحفظ وتغليف ونقل اللحوم والخضروات واالسماك
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
سبق قيدها برقم  0041وفي تاريخ 27111120تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة مساهمة
 - 1االيمان اللحاق العمالة المصرية بالخارج والداخل والنقل السياحى البحرى  ،ذات مسئولية محدودة الحاق العمالة المصرية
بالخارج والداخل والنقل السياحى والنقل البحرى ماعدا النقل الجوى من حجز تذاكر فنادق وقرى سياحية واتمام اجراءات سفر
باستخدام تاشيرات من جميع السفارات واستالمها وعمل الحجوزات الالزمة وانها اجراءات السفر والتوكيالت المالحية عبارات
ولنشات العمل فى مجال االستثمار السياحى والخدمات السياحية والتوكيالت التجارية توكيالت الغاز الطبيعى والبترول واستصالح
واستزراع االراضى الصحراوية والبور لحساب الشركة وحساب الغير االنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى والمقاوالت العمومية ،
سبق قيدها برقم  047وفي تاريخ 27111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1أحمد السيد محمد على سليم شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تاريخ 27111171 :
 - 2بهاء وجيه عوض عطية عوض شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111171 :
 - 3محمد عرفه محمد هاشم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تاريخ 27111171 :
 - 4محمود حمدي نجدي على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تاريخ 27111171 :

برقم 4010

برقم 4010

برقم 4010
برقم 4010

 - 0خديجة عبدرب النبى السيد محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تاريخ 27111171 :

برقم 4010

 - 0أحمد السيد محمد على سليم شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب للسيد  /رئيس مجلس االدارة و العضو
المنتدب منفردا حق االدارة و التوقيع امام جميع الجهات الرسمية و له الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية والغير حكومية و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حق تعيين و عزل مستخدمي
ووكالء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و دفع المبالغ و تسيير امور الشركة اليومية و له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع
و االيجار الصول الشركة و ممتلكاتها العقاريه و االراضي و  ،تاريخ  27111171 :برقم 4010
 - 0بهاء وجيه عوض عطية عوض شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة للسيد  /رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب
منفردا حق االدارة و التوقيع امام جميع الجهات الرسمية و له الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية والغير حكومية و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حق تعيين و عزل مستخدمي ووكالء
الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و دفع المبالغ و تسيير امور الشركة اليومية و له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع و
االيجار الصول الشركة و ممتلكاتها العقاريه و االراضي و  ،تاريخ  27111171 :برقم 4010
 - 1محمد عرفه محمد هاشم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للسيد  /رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا حق
االدارة و التوقيع امام جميع الجهات الرسمية و له الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
والغير حكومية و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حق تعيين و عزل مستخدمي ووكالء الشركه و
تحديد مرتباتهم و اجورهم و دفع المبالغ و تسيير امور الشركة اليومية و له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع و االيجار الصول
الشركة و ممتلكاتها العقاريه و االراضي و  ،تاريخ  27111171 :برقم 4010
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 - 1محمود حمدي نجدي على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للسيد  /رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا حق
االدارة و التوقيع امام جميع الجهات الرسمية و له الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
والغير حكومية و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حق تعيين و عزل مستخدمي ووكالء الشركه و
تحديد مرتباتهم و اجورهم و دفع المبالغ و تسيير امور الشركة اليومية و له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع و االيجار الصول
الشركة و ممتلكاتها العقاريه و االراضي و  ،تاريخ  27111171 :برقم 4010
 - 17خديجة عبدرب النبى السيد محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للسيد  /رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب
منفردا حق االدارة و التوقيع امام جميع الجهات الرسمية و له الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية والغير حكومية و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حق تعيين و عزل مستخدمي ووكالء
الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و دفع المبالغ و تسيير امور الشركة اليومية و له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع و
االيجار الصول الشركة و ممتلكاتها العقاريه و االراضي و  ،تاريخ  27111171 :برقم 4010
 - 11أحمد السيد محمد على سليم شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب السيارات و كل ذلك باسم الشركة و
لمصلحتها و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات االزنية و التجارية و ابرام كافة العقود و
المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
و
للسيد  /رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب و السيد /نائب رئيس مجلس االدارة مجتمعان او منفردان حق التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات وفتح و غلق الحسابات  ،تاريخ  27111171 :برقم 4010
 - 12بهاء وجيه عوض عطية عوض شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها و
له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات االزنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات
التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  .و
للسيد  /رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب و السيد /نائب رئيس مجلس االدارة مجتمعان او منفردان حق التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات وفتح و غلق الحسابات  ،تاريخ  27111171 :برقم 4010
 - 13محمد عرفه محمد هاشم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها و له حق قبض
و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات االزنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  .و
للسيد  /رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب و السيد /نائب رئيس مجلس االدارة مجتمعان او منفردان حق التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات وفتح و غلق الحسابات  ،تاريخ  27111171 :برقم 4010
 - 14محمود حمدي نجدي على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها و له حق
قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات االزنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي
تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  .و
للسيد  /رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب و السيد /نائب رئيس مجلس االدارة مجتمعان او منفردان حق التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات وفتح و غلق الحسابات  ،تاريخ  27111171 :برقم 4010
 - 10خديجة عبدرب النبى السيد محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها و له
حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات االزنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات
التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  .و
للسيد  /رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب و السيد /نائب رئيس مجلس االدارة مجتمعان او منفردان حق التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات وفتح و غلق الحسابات  ،تاريخ  27111171 :برقم 4010
 - 10أحمد السيد محمد على سليم شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب و اصدار خطابات و شهادات الضمان و
كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر  ، .تاريخ  27111171 :برقم 4010
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 - 10بهاء وجيه عوض عطية عوض شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة
صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض
ما ذكر  ، .تاريخ  27111171 :برقم 4010
 - 11محمد عرفه محمد هاشم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل
مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، .
تاريخ  27111171 :برقم 4010
 - 11محمود حمدي نجدي على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل
مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، .
تاريخ  27111171 :برقم 4010
 - 27خديجة عبدرب النبى السيد محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور
التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 ، .تاريخ  27111171 :برقم 4010
 - 21نيرمين محمد الشبراوي محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة -يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها
كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة  ،ولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو
وكالء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
ويكون للسيد /رئيس مجلس االدارة والسيد  /العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين  ،الحق في التعامل باسم الشركة وضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك  ،تاريخ
 27111171 :برقم 0410
 - 22نيرمين محمد الشبراوي محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وإيداع والتوقيع على الشيكات وإصدارها وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء ولهم حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري
ومصلحة الضرائب و كذلك الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكذلك حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وإبرام كافة  ،تاريخ  27111171 :برقم 0410
 - 23نيرمين محمد الشبراوي محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  ،تاريخ  27111171 :برقم
0410
 - 24ايسبن هيرسيف Esben Hersveشركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  -الموافقة باإلجماع على تعديل سلطات التوقيع عن
الشركة لتصبح كاألتى:
 -1يحل السيد  /محمود حسن محمود الكتبى محل السيد  /باسم شعبان في المجموعة (أ) وذلك فيما يخص التوقيع أمام كافة البنوك،
ومنحه كافة الصالحيات التي كانت ممنوحة للسيد /باسم شعبان عبده إبراهيم في السجل التجاري

 -2تحل السيدة  /رشا عبد القادر عطيه عثمان محل السيد  /أحمد عزازى في التوقيع على مستندات االستيراد بدون حد أقصى
ومنحها كافة الصالحيات التي كانت ممنوحة للسيد/أحمد عزازى في السجل  ،تاريخ  27111174 :برقم 13330
 - 20ايسبن هيرسيف Esben Hersveشركة مساهمة رئيس مجلس ادارة التجارى
 -3يحل السيد  /طارق محمد نبيل مصطفى الفاروقى محل السيدة  /شيرين صبرى كمدير إلدارة الموارد البشرية ويكون له كافة
الصالحيات التي كانت ممنوحة للسيدة /شيرين صبرى في السجل التجارى ، .تاريخ  27111174 :برقم 13330
 - 20حاتم عبد العزيز على اسماعيل شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  -تجديد الثقه في مجلس ادارة الشركة و استكمال مدته
القانونية بنفس التشكيل الحالي  ، .تاريخ  27111174 :برقم 4321
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 - 20زياد بن فؤاد بن فهد الصالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر ، .تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 21عمرو بن محمد بن خالد خاشقجي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر ، .تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 21انيس بن احمد بن محمد مؤمنة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر ، .تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 37بدر بن عبد هللا بن محمد العيسى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر ، .تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 31معتز بن قصى بن حسن العزاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر ، .تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 32محمد حامد على الكليبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر ، .تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 33بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر ، .تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 34سامح محمود حسن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر ، .تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 30طارق زياد عبد الحكيم الشربيني شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر ، .تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 30زياد بن فؤاد بن فهد الصالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 30عمرو بن محمد بن خالد خاشقجي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 31انيس بن احمد بن محمد مؤمنة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 31بدر بن عبد هللا بن محمد العيسى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 47معتز بن قصى بن حسن العزاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 41محمد حامد على الكليبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 42بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 43سامح محمود حسن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
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 - 44طارق زياد عبد الحكيم الشربيني شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 40زياد بن فؤاد بن فهد الصالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل للشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 40عمرو بن محمد بن خالد خاشقجي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل للشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 40انيس بن احمد بن محمد مؤمنة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل للشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 41بدر بن عبد هللا بن محمد العيسى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثل للشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 41معتز بن قصى بن حسن العزاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل للشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
برقم

 - 07محمد حامد على الكليبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل للشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
43110
 - 01بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل للشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 02سامح محمود حسن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل للشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110

 - 03طارق زياد عبد الحكيم الشربيني شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل للشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 04زياد بن فؤاد بن فهد الصالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 00عمرو بن محمد بن خالد خاشقجي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 00انيس بن احمد بن محمد مؤمنة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 00بدر بن عبد هللا بن محمد العيسى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 01معتز بن قصى بن حسن العزاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 01محمد حامد على الكليبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 07بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
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 - 01سامح محمود حسن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 02طارق زياد عبد الحكيم الشربيني شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة المتحدة للسكر  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 03زياد بن فؤاد بن فهد الصالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المهيدب القابضة  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 04عمرو بن محمد بن خالد خاشقجي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المهيدب القابضة  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 00انيس بن احمد بن محمد مؤمنة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المهيدب القابضة  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 00بدر بن عبد هللا بن محمد العيسى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال لشركة المهيدب القابضة  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 00معتز بن قصى بن حسن العزاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المهيدب القابضة  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 01محمد حامد على الكليبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المهيدب القابضة  ،تاريخ 27111170 :
43110

برقم

 - 01بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المهيدب القابضة  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 07سامح محمود حسن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المهيدب القابضة  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 01طارق زياد عبد الحكيم الشربيني شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المهيدب القابضة  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 02زياد بن فؤاد بن فهد الصالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل عن شركة مجموعة صافوال  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 03عمرو بن محمد بن خالد خاشقجي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل عن شركة مجموعة صافوال  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 04انيس بن احمد بن محمد مؤمنة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل عن شركة مجموعة صافوال  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 00بدر بن عبد هللا بن محمد العيسى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثآل عن شركة مجموعة صافوال  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 00معتز بن قصى بن حسن العزاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل عن شركة مجموعة صافوال  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 00محمد حامد على الكليبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل عن شركة مجموعة صافوال  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
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 - 01بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل عن شركة مجموعة صافوال  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 01سامح محمود حسن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل عن شركة مجموعة صافوال  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 17طارق زياد عبد الحكيم الشربيني شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل عن شركة مجموعة صافوال  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 11زياد بن فؤاد بن فهد الصالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنك االوروبي للتعمير و االنشاء European
Bank For Reconstruction and Development
.- .فيما يتعلق بالصالحيات المالية للتسهيالت و المعامالت امام البنوك قررت الجمعيه منح االختصاصات التالية تفويض كال من
السيد  /بدر عبد هللا محمد العيسى والسيد  /بدر حامد عبد الرزاق العوجان والسيد  /طارق فاروق علي سليم والسيد  /أحمد عبد
الحميد جبران عبد الحليم ألي اثنين منهم مجتمعين وذلك لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في حدود الصالحيات المالية وفقا
للقرارات  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 12عمرو بن محمد بن خالد خاشقجي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنك االوروبي للتعمير و االنشاء
European Bank For Reconstruction and Development
.- .فيما يتعلق بالصالحيات المالية للتسهيالت و المعامالت امام البنوك قررت الجمعيه منح االختصاصات التالية تفويض كال من
السيد  /بدر عبد هللا محمد العيسى والسيد  /بدر حامد عبد الرزاق العوجان والسيد  /طارق فاروق علي سليم والسيد  /أحمد عبد
الحميد جبران عبد الحليم ألي اثنين منهم مجتمعين وذلك لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في حدود الصالحيات المالية وفقا
للقرارات  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 13انيس بن احمد بن محمد مؤمنة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنك االوروبي للتعمير و االنشاء
European Bank For Reconstruction and Development
.- .فيما يتعلق بالصالحيات المالية للتسهيالت و المعامالت امام البنوك قررت الجمعيه منح االختصاصات التالية تفويض كال من
السيد  /بدر عبد هللا محمد العيسى والسيد  /بدر حامد عبد الرزاق العوجان والسيد  /طارق فاروق علي سليم والسيد  /أحمد عبد
الحميد جبران عبد الحليم ألي اثنين منهم مجتمعين وذلك لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في حدود الصالحيات المالية وفقا
للقرارات  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 14بدر بن عبد هللا بن محمد العيسى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال عن البنك االوروبي للتعمير و االنشاء
European Bank For Reconstruction and Development
.- .فيما يتعلق بالصالحيات المالية للتسهيالت و المعامالت امام البنوك قررت الجمعيه منح االختصاصات التالية تفويض كال من
السيد  /بدر عبد هللا محمد العيسى والسيد  /بدر حامد عبد الرزاق العوجان والسيد  /طارق فاروق علي سليم والسيد  /أحمد عبد
الحميد جبران عبد الحليم ألي اثنين منهم مجتمعين وذلك لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في حدود الصالحيات المالية وفقا
للقرارات  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 10معتز بن قصى بن حسن العزاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنك االوروبي للتعمير و االنشاء
European Bank For Reconstruction and Development
.- .فيما يتعلق بالصالحيات المالية للتسهيالت و المعامالت امام البنوك قررت الجمعيه منح االختصاصات التالية تفويض كال من
السيد  /بدر عبد هللا محمد العيسى والسيد  /بدر حامد عبد الرزاق العوجان والسيد  /طارق فاروق علي سليم والسيد  /أحمد عبد
الحميد جبران عبد الحليم ألي اثنين منهم مجتمعين وذلك لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في حدود الصالحيات المالية وفقا
للقرارات  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
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 - 10محمد حامد على الكليبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنك االوروبي للتعمير و االنشاء European
Bank For Reconstruction and Development
.- .فيما يتعلق بالصالحيات المالية للتسهيالت و المعامالت امام البنوك قررت الجمعيه منح االختصاصات التالية تفويض كال من
السيد  /بدر عبد هللا محمد العيسى والسيد  /بدر حامد عبد الرزاق العوجان والسيد  /طارق فاروق علي سليم والسيد  /أحمد عبد
الحميد جبران عبد الحليم ألي اثنين منهم مجتمعين وذلك لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في حدود الصالحيات المالية وفقا
للقرارات  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 10بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنك االوروبي للتعمير و االنشاء
European Bank For Reconstruction and Development
.- .فيما يتعلق بالصالحيات المالية للتسهيالت و المعامالت امام البنوك قررت الجمعيه منح االختصاصات التالية تفويض كال من
السيد  /بدر عبد هللا محمد العيسى والسيد  /بدر حامد عبد الرزاق العوجان والسيد  /طارق فاروق علي سليم والسيد  /أحمد عبد
الحميد جبران عبد الحليم ألي اثنين منهم مجتمعين وذلك لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في حدود الصالحيات المالية وفقا
للقرارات  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 11سامح محمود حسن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنك االوروبي للتعمير و االنشاء European
Bank For Reconstruction and Development
.- .فيما يتعلق بالصالحيات المالية للتسهيالت و المعامالت امام البنوك قررت الجمعيه منح االختصاصات التالية تفويض كال من
السيد  /بدر عبد هللا محمد العيسى والسيد  /بدر حامد عبد الرزاق العوجان والسيد  /طارق فاروق علي سليم والسيد  /أحمد عبد
الحميد جبران عبد الحليم ألي اثنين منهم مجتمعين وذلك لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في حدود الصالحيات المالية وفقا
للقرارات  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 11طارق زياد عبد الحكيم الشربيني شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنك االوروبي للتعمير و االنشاء
European Bank For Reconstruction and Development
.- .فيما يتعلق بالصالحيات المالية للتسهيالت و المعامالت امام البنوك قررت الجمعيه منح االختصاصات التالية تفويض كال من
السيد  /بدر عبد هللا محمد العيسى والسيد  /بدر حامد عبد الرزاق العوجان والسيد  /طارق فاروق علي سليم والسيد  /أحمد عبد
الحميد جبران عبد الحليم ألي اثنين منهم مجتمعين وذلك لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في حدود الصالحيات المالية وفقا
للقرارات  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 17زياد بن فؤاد بن فهد الصالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الصادرة من مجلس االدارة في إدارة عقود التسهي الت
والتعامل والتوقيع أمام البنوك والمصارف المصرية واألجنبية والسحب وا إليد اع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
والرهن واالقتراض والتوقيع على كافة عقود التسهيالت البنكية واصدار خطابات وشهادات الضمانات واالعتمادات المستندية
والتحويالت البنكية وتقديم الكفاالت والضمانات والتوقيع على شرط التحكيم المتضمن في أي عقد والتوقيع نيابة عن الشركة في كل
أو بعض ما ذكر وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 11عمرو بن محمد بن خالد خاشقجي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الصادرة من مجلس االدارة في إدارة عقود التسهي
الت والتعامل والتوقيع أمام البنوك والمصارف المصرية واألجنبية والسحب وا إليد اع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
والرهن واالقتراض والتوقيع على كافة عقود التسهيالت البنكية واصدار خطابات وشهادات الضمانات واالعتمادات المستندية
والتحويالت البنكية وتقديم الكفاالت والضمانات والتوقيع على شرط التحكيم المتضمن في أي عقد والتوقيع نيابة عن الشركة في كل
أو بعض ما ذكر وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 12انيس بن احمد بن محمد مؤمنة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الصادرة من مجلس االدارة في إدارة عقود التسهي الت
والتعامل والتوقيع أمام البنوك والمصارف المصرية واألجنبية والسحب وا إليد اع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
والرهن واالقتراض والتوقيع على كافة عقود التسهيالت البنكية واصدار خطابات وشهادات الضمانات واالعتمادات المستندية
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والتحويالت البنكية وتقديم الكفاالت والضمانات والتوقيع على شرط التحكيم المتضمن في أي عقد والتوقيع نيابة عن الشركة في كل
أو بعض ما ذكر وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 13بدر بن عبد هللا بن محمد العيسى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة الصادرة من مجلس االدارة في إدارة عقود التسهي
الت والتعامل والتوقيع أمام البنوك والمصارف المصرية واألجنبية والسحب وا إليد اع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
والرهن واالقتراض والتوقيع على كافة عقود التسهيالت البنكية واصدار خطابات وشهادات الضمانات واالعتمادات المستندية
والتحويالت البنكية وتقديم الكفاالت والضمانات والتوقيع على شرط التحكيم المتضمن في أي عقد والتوقيع نيابة عن الشركة في كل
أو بعض ما ذكر وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 14معتز بن قصى بن حسن العزاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الصادرة من مجلس االدارة في إدارة عقود التسهي
الت والتعامل والتوقيع أمام البنوك والمصارف المصرية واألجنبية والسحب وا إليد اع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
والرهن واالقتراض والتوقيع على كافة عقود التسهيالت البنكية واصدار خطابات وشهادات الضمانات واالعتمادات المستندية
والتحويالت البنكية وتقديم الكفاالت والضمانات والتوقيع على شرط التحكيم المتضمن في أي عقد والتوقيع نيابة عن الشركة في كل
أو بعض ما ذكر وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 10محمد حامد على الكليبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الصادرة من مجلس االدارة في إدارة عقود التسهي الت
والتعامل والتوقيع أمام البنوك والمصارف المصرية واألجنبية والسحب وا إليد اع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
والرهن واالقتراض والتوقيع على كافة عقود التسهيالت البنكية واصدار خطابات وشهادات الضمانات واالعتمادات المستندية
والتحويالت البنكية وتقديم الكفاالت والضمانات والتوقيع على شرط التحكيم المتضمن في أي عقد والتوقيع نيابة عن الشركة في كل
أو بعض ما ذكر وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 10بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الصادرة من مجلس االدارة في إدارة عقود
التسهي الت والتعامل والتوقيع أمام البنوك والمصارف المصرية واألجنبية والسحب وا إليد اع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات والرهن واالقتراض والتوقيع على كافة عقود التسهيالت البنكية واصدار خطابات وشهادات الضمانات واالعتمادات
المستندية والتحويالت البنكية وتقديم الكفاالت والضمانات والتوقيع على شرط التحكيم المتضمن في أي عقد والتوقيع نيابة عن
الشركة في كل أو بعض ما ذكر وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 10سامح محمود حسن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الصادرة من مجلس االدارة في إدارة عقود التسهي الت
والتعامل والتوقيع أمام البنوك والمصارف المصرية واألجنبية والسحب وا إليد اع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
والرهن واالقتراض والتوقيع على كافة عقود التسهيالت البنكية واصدار خطابات وشهادات الضمانات واالعتمادات المستندية
والتحويالت البنكية وتقديم الكفاالت والضمانات والتوقيع على شرط التحكيم المتضمن في أي عقد والتوقيع نيابة عن الشركة في كل
أو بعض ما ذكر وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 11طارق زياد عبد الحكيم الشربيني شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الصادرة من مجلس االدارة في إدارة عقود التسهي
الت والتعامل والتوقيع أمام البنوك والمصارف المصرية واألجنبية والسحب وا إليد اع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
والرهن واالقتراض والتوقيع على كافة عقود التسهيالت البنكية واصدار خطابات وشهادات الضمانات واالعتمادات المستندية
والتحويالت البنكية وتقديم الكفاالت والضمانات والتوقيع على شرط التحكيم المتضمن في أي عقد والتوقيع نيابة عن الشركة في كل
أو بعض ما ذكر وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 11زياد بن فؤاد بن فهد الصالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لشركة عمر قاسم العيسائى وشركاه للتسويق
المحدودة  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 177عمرو بن محمد بن خالد خاشقجي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لشركة عمر قاسم العيسائى وشركاه للتسويق
المحدودة  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 171انيس بن احمد بن محمد مؤمنة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لشركة عمر قاسم العيسائى وشركاه للتسويق
المحدودة  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
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 - 172بدر بن عبد هللا بن محمد العيسى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثل لشركة عمر قاسم العيسائى وشركاه للتسويق
المحدودة  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 173معتز بن قصى بن حسن العزاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لشركة عمر قاسم العيسائى وشركاه للتسويق
المحدودة  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 174محمد حامد على الكليبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لشركة عمر قاسم العيسائى وشركاه للتسويق المحدودة
 ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 170بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لشركة عمر قاسم العيسائى وشركاه
للتسويق المحدودة  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 170سامح محمود حسن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لشركة عمر قاسم العيسائى وشركاه للتسويق
المحدودة  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
 - 170طارق زياد عبد الحكيم الشربيني شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لشركة عمر قاسم العيسائى وشركاه للتسويق
المحدودة  ،تاريخ  27111170 :برقم 43110
برقم

 - 171زياد بن فؤاد بن فهد الصالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لمجموعه صافوال  ،تاريخ 27111170 :
43110

 - 171عمرو بن محمد بن خالد خاشقجي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لمجموعه صافوال  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 117انيس بن احمد بن محمد مؤمنة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لمجموعه صافوال  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 111بدر بن عبد هللا بن محمد العيسى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال لمجموعه صافوال  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 112معتز بن قصى بن حسن العزاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لمجموعه صافوال  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 113محمد حامد على الكليبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لمجموعه صافوال  ،تاريخ 27111170 :
43110

برقم

 - 114بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لمجموعه صافوال  ،تاريخ :
 27111170برقم 43110
 - 110سامح محمود حسن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لمجموعه صافوال  ،تاريخ 27111170 :
43110

برقم

 - 110طارق زياد عبد الحكيم الشربيني شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لمجموعه صافوال  ،تاريخ 27111170 :
برقم 43110
 - 110عالء يحى محمد قصير الديل شركة تضامن شريك متضامن يكون حق االدارة و التوقيع و المسئوليه اما الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين و لهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و
ايداع و فتح حسابات و التوقيع علي الشيكات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق االقتراض و الرهن و كافة صور
التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها  ،تاريخ  27111170 :برقم 43431
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 - 111محمد يحى محمد قصير الديل شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق االدارة و التوقيع و المسئوليه اما الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين و لهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و
ايداع و فتح حسابات و التوقيع علي الشيكات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق االقتراض و الرهن و كافة صور
التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها  ،تاريخ  27111170 :برقم 43431
 - 111حسام يحى محمد قصير الديل شركة تضامن شريك متضامن يكون حق االدارة و التوقيع و المسئوليه اما الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين و لهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و
ايداع و فتح حسابات و التوقيع علي الشيكات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق االقتراض و الرهن و كافة صور
التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها  ،تاريخ  27111170 :برقم 43431
 - 127عالء يحى محمد قصير الديل شركة تضامن شريك متضامن و كذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن
ألصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و االراضي و السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهم الحق في تعيين و عزل
مستخدمي و وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهم ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت
الشركة بالنقد أو باألجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111170 :برقم 43431
 - 121محمد يحى محمد قصير الديل شركة تضامن مدير و شريك متخارج و كذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و
الرهن ألصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و االراضي و السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهم الحق في تعيين و
عزل مستخدمي و وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهم ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111170 :برقم
43431
 - 122حسام يحى محمد قصير الديل شركة تضامن شريك متضامن و كذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن
ألصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و االراضي و السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهم الحق في تعيين و عزل
مستخدمي و وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهم ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت
الشركة بالنقد أو باألجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111170 :برقم 43431
 - 123أحمد محمد عبد المقصود عبد الرحمن توصية بسيطة شريك متضامن للشركة علي ان يكون مسؤل عن النواحي الفنية و
التنفيذية للشركة  ،تاريخ  27111170 :برقم 0027
 - 124عادل محمد محمد امين ابو شنب توصية بسيطة مدير معين للشركة علي ان يكون مسؤل عن النواحي الفنية و التنفيذية
للشركة  ،تاريخ  27111170 :برقم 0027
 - 120أحمد محمد عبد المقصود عبد الرحمن توصية بسيطة شريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن /
احمد محمد عبد المقصود عبد الرحمن منفردا وذلك امام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والتعامل امام جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح خطابات الضمان واالعتمادات المستنديه واالقتراض والرهن وكافة
اعمال البنوك وكذالك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع النهائيه امام الشهر العقارى وذلك كله باسم الشركه وتحقيقا
لغرضها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق ، .تاريخ  27111170 :برقم 0027
 - 120عادل محمد محمد امين ابو شنب توصية بسيطة مدير معين يكون حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن  /احمد محمد
عبد المقصود عبد الرحمن منفردا وذلك امام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والتعامل امام جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح خطابات الضمان واالعتمادات المستنديه واالقتراض والرهن وكافة اعمال البنوك وكذالك
له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع النهائيه امام الشهر العقارى وذلك كله باسم الشركه وتحقيقا لغرضها وله حق توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق ، .تاريخ  27111170 :برقم 0027
 - 120عادل جمال خاطر الشربينى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة -اوال الموافقه باالجماع علي التصرف بالبيع و التنازل
عن كامل ارض و مبان المصنع المقام علي قطعه االرض المقام علي قطعه االرض رقم  124بالمنطقة الصناعية  -b4مدينة العاشر
من رمضان  -محافظة الشرقيه لصالح شركة فريش اليكتريك لالجهزه المنزلية ش م م  - .ثانيا  -:تفويض السيد  /عادل جمال
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خاطر الشربيني  -عضو مجلس االدارة و ذلك في التوقيع نيابة عن الشركة علي اي تعديالت او مالحق لعقد البيع و التنازل و كذلك
في التوقيع امام جهاز مدينة العاشر من رمضان ( هيئه المجتمعات  ،تاريخ  27111170 :برقم 3001
 - 121عادل جمال خاطر الشربينى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة -اوال الموافقه باالجماع علي التصرف بالبيع و التنازل
عن كامل ارض و مبان المصنع المقام علي قطعه االرض المقام علي قطعه االرض رقم  124بالمنطقة الصناعية  -b4مدينة العاشر
من رمضان  -محافظة الشرقيه لصالح شركة فريش اليكتريك لالجهزه المنزلية ش م م  - .ثانيا  -:تفويض السيد  /عادل جمال
خاطر الشربيني  -عضو مجلس االدارة و ذلك في التوقيع نيابة عن الشركة علي اي تعديالت او مالحق لعقد البيع و التنازل و كذلك
في التوقيع امام جهاز مدينة العاشر من رمضان ( هيئه المجتمعات  ،تاريخ  27111170 :برقم 3001
 - 121عادل جمال خاطر الشربينى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة العمرانية ) و هيئه التنمية الصناعية و التوقيع امام الشهر
العقاري  ,و التوقيع امام كافة الجهات الرسمية المختصة و اتخاذ كافة االجراءات الالزمة نحو انهاء التنازل و نقل الملكية لصالح
شركة فريش اليكتريك لالجهزه المنزليه  ، .تاريخ  27111170 :برقم 3001
 - 137عادل جمال خاطر الشربينى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة العمرانية ) و هيئه التنمية الصناعية و التوقيع امام الشهر
العقاري  ,و التوقيع امام كافة الجهات الرسمية المختصة و اتخاذ كافة االجراءات الالزمة نحو انهاء التنازل و نقل الملكية لصالح
شركة فريش اليكتريك لالجهزه المنزليه  ، .تاريخ  27111170 :برقم 3001
 - 131تامر محمد محمد موسي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب للشؤن التجارية  ،تاريخ 27111170 :
0700

برقم

 - 132سانجو اسورالل كوسالنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -تجديد تعيين اعضاء مجلس االدارة لمدة ثاللث سنوات
اخري تبداء من  1/4/2711و تنتهي في  ، 31/3/2721تاريخ  27111170 :برقم 31071
 - 133اشرف عبد الغنى احمد بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استقاله من مجلس االدارة  ،تاريخ 27111171 :
300

برقم

 - 134ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استقاله من مجلس االدارة  ،تاريخ 27111171 :
برقم 300
 - 130بدر ناصر محمد عبدالمحسن الخرافى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة استقاله من مجلس االدارة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 130اسامة ابو الخير حسين بهجت شركة مساهمة عضو منتدب استقاله من مجلس االدارة  ،تاريخ 27111171 :
300

برقم

 - 130مجدى محمد فكرى زاهد الجبيلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استقاله من مجلس االدارة  ،تاريخ 27111171 :
برقم 300
 - 131ايهاب احمد محمد فجال شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استقاله من مجلس االدارة  ،تاريخ 27111171 :
300

برقم

 - 131اشرف عبد الغنى احمد بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 147ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 141بدر ناصر محمد عبدالمحسن الخرافى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ
 27111171 :برقم 300
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 - 142اسامة ابو الخير حسين بهجت شركة مساهمة عضو منتدب ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 143مجدى محمد فكرى زاهد الجبيلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 144ايهاب احمد محمد فجال شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 140اشرف عبد الغنى احمد بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوي الخبره  ،تاريخ 27111171 :

برقم 300

 - 140ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوي الخبره  ،تاريخ 27111171 :
300

برقم

 - 140بدر ناصر محمد عبدالمحسن الخرافى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة من ذوي الخبره  ،تاريخ 27111171 :
برقم 300
 - 141اسامة ابو الخير حسين بهجت شركة مساهمة عضو منتدب من ذوي الخبره  ،تاريخ 27111171 :

برقم 300

 - 141مجدى محمد فكرى زاهد الجبيلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوي الخبره  ،تاريخ 27111171 :
300
 - 107ايهاب احمد محمد فجال شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوي الخبره  ،تاريخ 27111171 :

برقم

برقم 300

 - 101اشرف عبد الغنى احمد بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 102ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 103بدر ناصر محمد عبدالمحسن الخرافى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ
 27111171 :برقم 300
 - 104اسامة ابو الخير حسين بهجت شركة مساهمة عضو منتدب ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 100مجدى محمد فكرى زاهد الجبيلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 100ايهاب احمد محمد فجال شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 100اشرف عبد الغنى احمد بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من زوي الخبره  --الموافقة باالجماع علي تحديد من لهم
الحق في التوقيع علي القروض و السلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية بحيث يكون التوقيع منفردا للسيد المنهدس  /بدر ناصر
محمد عبد المحسن الخرافي.
ب -تحديد من لهم الحق في التوقيع علي المعامالت البنكية بخالف القروض و السلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية بحيث يكون
التوقيع مشترك الي شخص من السادة المذكورين بالمجموعة (أ) فني مع اي شخص من السادة المذكورين بالمجموعة (ب)مالي
مجتعمين ليصبح كالتالي ، :-تاريخ  27111171 :برقم 300
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 - 101ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من زوي الخبره  --الموافقة باالجماع علي تحديد من
لهم الحق في التوقيع علي القروض و السلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية بحيث يكون التوقيع منفردا للسيد المنهدس  /بدر
ناصر محمد عبد المحسن الخرافي.
ب -تحديد من لهم الحق في التوقيع علي المعامالت البنكية بخالف القروض و السلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية بحيث يكون
التوقيع مشترك الي شخص من السادة المذكورين بالمجموعة (أ) فني مع اي شخص من السادة المذكورين بالمجموعة (ب)مالي
مجتعمين ليصبح كالتالي ، :-تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 101بدر ناصر محمد عبدالمحسن الخرافى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة من زوي الخبره  --الموافقة باالجماع علي
تحديد من لهم الحق في التوقيع علي القروض و السلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية بحيث يكون التوقيع منفردا للسيد المنهدس
 /بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي.
ب -تحديد من لهم الحق في التوقيع علي المعامالت البنكية بخالف القروض و السلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية بحيث يكون
التوقيع مشترك الي شخص من السادة المذكورين بالمجموعة (أ) فني مع اي شخص من السادة المذكورين بالمجموعة (ب)مالي
مجتعمين ليصبح كالتالي ، :-تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 107اسامة ابو الخير حسين بهجت شركة مساهمة عضو منتدب من زوي الخبره  --الموافقة باالجماع علي تحديد من لهم
الحق في التوقيع علي القروض و السلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية بحيث يكون التوقيع منفردا للسيد المنهدس  /بدر ناصر
محمد عبد المحسن الخرافي.
ب -تحديد من لهم الحق في التوقيع علي المعامالت البنكية بخالف القروض و السلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية بحيث يكون
التوقيع مشترك الي شخص من السادة المذكورين بالمجموعة (أ) فني مع اي شخص من السادة المذكورين بالمجموعة (ب)مالي
مجتعمين ليصبح كالتالي ، :-تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 101مجدى محمد فكرى زاهد الجبيلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من زوي الخبره  --الموافقة باالجماع علي تحديد
من لهم الحق في التوقيع علي القروض و السلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية بحيث يكون التوقيع منفردا للسيد المنهدس  /بدر
ناصر محمد عبد المحسن الخرافي.
ب -تحديد من لهم الحق في التوقيع علي المعامالت البنكية بخالف القروض و السلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية بحيث يكون
التوقيع مشترك الي شخص من السادة المذكورين بالمجموعة (أ) فني مع اي شخص من السادة المذكورين بالمجموعة (ب)مالي
مجتعمين ليصبح كالتالي ، :-تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 102ايهاب احمد محمد فجال شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من زوي الخبره  --الموافقة باالجماع علي تحديد من لهم
الحق في التوقيع علي القروض و السلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية بحيث يكون التوقيع منفردا للسيد المنهدس  /بدر ناصر
محمد عبد المحسن الخرافي.
ب -تحديد من لهم الحق في التوقيع علي المعامالت البنكية بخالف القروض و السلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية بحيث يكون
التوقيع مشترك الي شخص من السادة المذكورين بالمجموعة (أ) فني مع اي شخص من السادة المذكورين بالمجموعة (ب)مالي
مجتعمين ليصبح كالتالي ، :-تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 103اشرف عبد الغنى احمد بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المجموعة (أ) السيد المهندس  /أسامة أبو الخير حسين
بهجت -السيد /السيد االستاذ /حامد محمودعز الدين  -السيد /ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس المجموعة (ب) السيد الدكتور /
مجدي محمد فكري زاهد الجبيلي -السيد /محمد طلعت جبر سيد
السيد /احمد هاني هللا ديتا فضل  -السيد  /احمد حسن عبد الونيس حسين -
 -تحديد من لهم حق في التوقيع علي العقود و االتفاقيات المبرمة بين الشركة و كافة الجهات االخري بخالف عقود قــــروض والسلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية  ،تاريخ  27111171 :برقم 300
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 - 104ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المجموعة (أ) السيد المهندس  /أسامة أبو الخير حسين
بهجت -السيد /السيد االستاذ /حامد محمودعز الدين  -السيد /ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس المجموعة (ب) السيد الدكتور /
مجدي محمد فكري زاهد الجبيلي -السيد /محمد طلعت جبر سيد
السيد /احمد هاني هللا ديتا فضل  -السيد  /احمد حسن عبد الونيس حسين -
 -تحديد من لهم حق في التوقيع علي العقود و االتفاقيات المبرمة بين الشركة و كافة الجهات االخري بخالف عقود قــــروض والسلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية  ،تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 100بدر ناصر محمد عبدالمحسن الخرافى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة المجموعة (أ) السيد المهندس  /أسامة أبو الخير
حسين بهجت -السيد /السيد االستاذ /حامد محمودعز الدين  -السيد /ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس المجموعة (ب) السيد
الدكتور  /مجدي محمد فكري زاهد الجبيلي -السيد /محمد طلعت جبر سيد
السيد /احمد هاني هللا ديتا فضل  -السيد  /احمد حسن عبد الونيس حسين -
 -تحديد من لهم حق في التوقيع علي العقود و االتفاقيات المبرمة بين الشركة و كافة الجهات االخري بخالف عقود قــــروض والسلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية  ،تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 100اسامة ابو الخير حسين بهجت شركة مساهمة عضو منتدب المجموعة (أ) السيد المهندس  /أسامة أبو الخير حسين
بهجت -السيد /السيد االستاذ /حامد محمودعز الدين  -السيد /ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس المجموعة (ب) السيد الدكتور /
مجدي محمد فكري زاهد الجبيلي -السيد /محمد طلعت جبر سيد
السيد /احمد هاني هللا ديتا فضل  -السيد  /احمد حسن عبد الونيس حسين -
 -تحديد من لهم حق في التوقيع علي العقود و االتفاقيات المبرمة بين الشركة و كافة الجهات االخري بخالف عقود قــــروض والسلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية  ،تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 100مجدى محمد فكرى زاهد الجبيلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المجموعة (أ) السيد المهندس  /أسامة أبو الخير
حسين بهجت -السيد /السيد االستاذ /حامد محمودعز الدين  -السيد /ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس المجموعة (ب) السيد
الدكتور  /مجدي محمد فكري زاهد الجبيلي -السيد /محمد طلعت جبر سيد
السيد /احمد هاني هللا ديتا فضل  -السيد  /احمد حسن عبد الونيس حسين -
 -تحديد من لهم حق في التوقيع علي العقود و االتفاقيات المبرمة بين الشركة و كافة الجهات االخري بخالف عقود قــــروض والسلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية  ،تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 101ايهاب احمد محمد فجال شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المجموعة (أ) السيد المهندس  /أسامة أبو الخير حسين
بهجت -السيد /السيد االستاذ /حامد محمودعز الدين  -السيد /ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس المجموعة (ب) السيد الدكتور /
مجدي محمد فكري زاهد الجبيلي -السيد /محمد طلعت جبر سيد
السيد /احمد هاني هللا ديتا فضل  -السيد  /احمد حسن عبد الونيس حسين -
 -تحديد من لهم حق في التوقيع علي العقود و االتفاقيات المبرمة بين الشركة و كافة الجهات االخري بخالف عقود قــــروض والسلفيات و الرهن و التسهيالت البنكية  ،تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 101اشرف عبد الغنى احمد بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة بحيث يكون التوقيع مشترك الي شخص من السادة
المذكورين بالمجموعة (أ) فني مع اي من السادة المذكورين بالمجموعة (ب)مالي مجتعمين ليصبح كالتالـــي ( :-أ ) المجموعة (أ)
السيد المهندس  /أسامة أبو الخير حسين بهجت السيد االستاذ / /حامد محمود عز الدين  -المجموعة (ب) السيد االستاذ /عادل عبد
الحميد أبو الريش السيد االستاذ /ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس  ،تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 107ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة بحيث يكون التوقيع مشترك الي شخص من السادة
المذكورين بالمجموعة (أ) فني مع اي من السادة المذكورين بالمجموعة (ب)مالي مجتعمين ليصبح كالتالـــي ( :-أ ) المجموعة (أ)
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السيد المهندس  /أسامة أبو الخير حسين بهجت السيد االستاذ / /حامد محمود عز الدين  -المجموعة (ب) السيد االستاذ /عادل عبد
الحميد أبو الريش السيد االستاذ /ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس  ،تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 101بدر ناصر محمد عبدالمحسن الخرافى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة بحيث يكون التوقيع مشترك الي شخص من
السادة المذكورين بالمجموعة (أ) فني مع اي من السادة المذكورين بالمجموعة (ب)مالي مجتعمين ليصبح كالتالـــي ( :-أ )
المجموعة (أ) السيد المهندس  /أسامة أبو الخير حسين بهجت السيد االستاذ / /حامد محمود عز الدين  -المجموعة (ب) السيد
االستاذ /عادل عبد الحميد أبو الريش السيد االستاذ /ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس  ،تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 102اسامة ابو الخير حسين بهجت شركة مساهمة عضو منتدب بحيث يكون التوقيع مشترك الي شخص من السادة
المذكورين بالمجموعة (أ) فني مع اي من السادة المذكورين بالمجموعة (ب)مالي مجتعمين ليصبح كالتالـــي ( :-أ ) المجموعة (أ)
السيد المهندس  /أسامة أبو الخير حسين بهجت السيد االستاذ / /حامد محمود عز الدين  -المجموعة (ب) السيد االستاذ /عادل عبد
الحميد أبو الريش السيد االستاذ /ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس  ،تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 103مجدى محمد فكرى زاهد الجبيلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة بحيث يكون التوقيع مشترك الي شخص من السادة
المذكورين بالمجموعة (أ) فني مع اي من السادة المذكورين بالمجموعة (ب)مالي مجتعمين ليصبح كالتالـــي ( :-أ ) المجموعة (أ)
السيد المهندس  /أسامة أبو الخير حسين بهجت السيد االستاذ / /حامد محمود عز الدين  -المجموعة (ب) السيد االستاذ /عادل عبد
الحميد أبو الريش السيد االستاذ /ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس  ،تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 104ايهاب احمد محمد فجال شركة مساهمة عضو مجلس ادارة بحيث يكون التوقيع مشترك الي شخص من السادة
المذكورين بالمجموعة (أ) فني مع اي من السادة المذكورين بالمجموعة (ب)مالي مجتعمين ليصبح كالتالـــي ( :-أ ) المجموعة (أ)
السيد المهندس  /أسامة أبو الخير حسين بهجت السيد االستاذ / /حامد محمود عز الدين  -المجموعة (ب) السيد االستاذ /عادل عبد
الحميد أبو الريش السيد االستاذ /ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس  ،تاريخ  27111171 :برقم 300
 - 100اشرف عبد الغنى احمد بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 100ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 100بدر ناصر محمد عبدالمحسن الخرافى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ
 27111171 :برقم 300
 - 101اسامة ابو الخير حسين بهجت شركة مساهمة عضو منتدب ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 101مجدى محمد فكرى زاهد الجبيلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 117ايهاب احمد محمد فجال شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة ماك القابضة للصناعة  ،تاريخ :
 27111171برقم 300
 - 111اشرف فوزي محمد شاهين شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة تحديد اختصاصات أعضاء مجلس اإلدارة ليكون كما يلى
 :أن يمثل رئيس مجلس ادارة الشركة أمام القضاء وحق اإلدارة والتوقيع  -يملك الحق التوقيع على معامالت الشركة وتعاهداتها
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين  ,لهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع
الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار  ،تاريخ  27111171 :برقم 0100
 - 112اشرف فوزي محمد شاهين شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة خطابات وشهادات الضمان وحق اإلقتراض والرهن وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
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الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة العقارية واألراضى والسيارات كل
ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقارى والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ  ،تاريخ 27111171 :
برقم 0100
 - 113اشرف فوزي محمد شاهين شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باآلجل ولهم حق توكيل أو تفويض
الغير فى كل أو بعض ما ذكر .ولرئيس مجلس اإلدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخول لهم أيضا حق
تمثيل الشركة ولهم مجتمعين التوقيع على عقود تاسيس الشركات او تعديلها او الغائها او تصفيتها وشراء شركات وحق فتح فروع
للشركة داخل أو خارج مصر ، .تاريخ  27111171 :برقم 0100
 - 114تاكاهيسا تاكا هارا شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وممثل لشركة يونيشارم كوربوريشن  ،تاريخ 27111111 :
برقم 0011
برقم

 - 110مهدى صالح كاتبه شركة مساهمة عضو منتدب وممثل لشركة يونيشارم كوربوريشن  ،تاريخ 27111111 :
0011
 - 110أوسامو مياكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وممثل لشركة يونيشارم كوربوريشن  ،تاريخ 27111111 :
0011
 - 110كوجى شيما شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وممثل لشركة يونيشارم كوربوريشن  ،تاريخ 27111111 :
0011

برقم

برقم

 - 111تاكاهيسا تاكا هارا شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثل لشركة يونيشارم كوربوريشن  ،تاريخ 27111111 :
برقم 0011
 - 111مهدى صالح كاتبه شركة مساهمة عضو منتدب ممثل لشركة يونيشارم كوربوريشن  ،تاريخ 27111111 :
0011
 - 117أوسامو مياكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لشركة يونيشارم كوربوريشن  ،تاريخ 27111111 :
0011
 - 111كوجى شيما شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لشركة يونيشارم كوربوريشن  ،تاريخ 27111111 :
0011

برقم

برقم

برقم

 - 112تاكاهيسا تاكا هارا شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثل لشركة يونيشارم كوربوريشن  ،تاريخ 27111111 :
برقم 0011
 - 113مهدى صالح كاتبه شركة مساهمة عضو منتدب ممثل لشركة يونيشارم كوربوريشن  ،تاريخ 27111111 :
0011
 - 114أوسامو مياكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لشركة يونيشارم كوربوريشن  ،تاريخ 27111111 :
0011
 - 110كوجى شيما شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لشركة يونيشارم كوربوريشن  ،تاريخ 27111111 :
0011
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 - 110حسام الدين اسماعيل خطاب شركة مساهمة عضو منتدب ممثال لشركة بى اس كيه بتروكيمكالز بدالمن السيد/ابراهيم
محسن محمد حمدى  ،تاريخ  27111111 :برقم 1020
 - 110احمد محمد عبد اللطيف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل صندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية - .تبقي باقي صالحيات رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتب كما هي بدون تعديل ، .تاريخ 27111112 :
12410

برقم

 - 111سامح السيد علي اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل صندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية - .تبقي باقي صالحيات رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتب كما هي بدون تعديل ، .تاريخ  27111112 :برقم
12410
 - 111اسامة عبد العزيز على ابو زيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثل صندوق الخدمات و التنمية
المحلية بمحافظة االسماعيلية - .تبقي باقي صالحيات رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتب كما هي بدون تعديل ، .تاريخ :
 27111112برقم 12410
 - 277محمد عبد السالم الصيرة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل صندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية - .تبقي باقي صالحيات رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتب كما هي بدون تعديل ، .تاريخ  27111112 :برقم
12410
 - 271عبد هللا سيد احمد صالح الزغبي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل صندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية - .تبقي باقي صالحيات رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتب كما هي بدون تعديل ، .تاريخ  27111112 :برقم
12410
 - 272محمد احمد حبيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل صندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة االسماعيلية- .
تبقي باقي صالحيات رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتب كما هي بدون تعديل ، .تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 273يسرى محمد صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل صندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة االسماعيلية- .
تبقي باقي صالحيات رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتب كما هي بدون تعديل ، .تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 274محمد كامل مرسي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل صندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة االسماعيلية- .
تبقي باقي صالحيات رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتب كما هي بدون تعديل ، .تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 270فتحي احمد حسن اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل صندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية - .تبقي باقي صالحيات رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتب كما هي بدون تعديل ، .تاريخ  27111112 :برقم
12410
 - 270احمد محمد عبد اللطيف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 270سامح السيد علي اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 271اسامة عبد العزيز على ابو زيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثال لصندوق الخدمات و التنمية
المحلية بمحافظة االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 271محمد عبد السالم الصيرة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 217عبد هللا سيد احمد صالح الزغبي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
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 - 211محمد احمد حبيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة االسماعيلية ،
تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 212يسرى محمد صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة االسماعيلية ،
تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 213محمد كامل مرسي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة االسماعيلية ،
تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 214فتحي احمد حسن اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 210احمد محمد عبد اللطيف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية لمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 210سامح السيد علي اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية لمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 210اسامة عبد العزيز على ابو زيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثال لصندوق الخدمات و التنمية
المحلية لمحافظة االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 211محمد عبد السالم الصيرة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية لمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 211عبد هللا سيد احمد صالح الزغبي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية لمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 227محمد احمد حبيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية لمحافظة االسماعيلية ،
تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 221يسرى محمد صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية لمحافظة االسماعيلية ،
تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 222محمد كامل مرسي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية لمحافظة االسماعيلية ،
تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 223فتحي احمد حسن اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية لمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 224احمد محمد عبد اللطيف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 220سامح السيد علي اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 220اسامة عبد العزيز على ابو زيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثال لصندوق الخدمات و التنمية
المحلية بمحافظة االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 220محمد عبد السالم الصيرة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
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 - 221عبد هللا سيد احمد صالح الزغبي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 221محمد احمد حبيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة االسماعيلية ،
تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 237يسرى محمد صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة االسماعيلية ،
تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 231محمد كامل مرسي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة االسماعيلية ،
تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 232فتحي احمد حسن اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة
االسماعيلية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 233احمد محمد عبد اللطيف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة شركة الشباب لالستثمار و الخدمات العامة  ،تاريخ :
 27111112برقم 12410
 - 234سامح السيد علي اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة شركة الشباب لالستثمار و الخدمات العامة  ،تاريخ :
 27111112برقم 12410
 - 230اسامة عبد العزيز على ابو زيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب شركة الشباب لالستثمار و الخدمات
العامة  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 230محمد عبد السالم الصيرة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة شركة الشباب لالستثمار و الخدمات العامة  ،تاريخ :
 27111112برقم 12410
 - 230عبد هللا سيد احمد صالح الزغبي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة شركة الشباب لالستثمار و الخدمات العامة  ،تاريخ :
 27111112برقم 12410
 - 231محمد احمد حبيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة شركة الشباب لالستثمار و الخدمات العامة  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410
 - 231يسرى محمد صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة شركة الشباب لالستثمار و الخدمات العامة  ،تاريخ :
 27111112برقم 12410
 - 247محمد كامل مرسي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة شركة الشباب لالستثمار و الخدمات العامة  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410
 - 241فتحي احمد حسن اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة شركة الشباب لالستثمار و الخدمات العامة  ،تاريخ :
 27111112برقم 12410
برقم

 - 242احمد محمد عبد اللطيف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل بنك التعمير و االسكان  ،تاريخ 27111112 :
12410
 - 243سامح السيد علي اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل بنك التعمير و االسكان  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410

 - 244اسامة عبد العزيز على ابو زيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثل بنك التعمير و االسكان  ،تاريخ :
 27111112برقم 12410
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 - 240محمد عبد السالم الصيرة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل بنك التعمير و االسكان  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410
 - 240عبد هللا سيد احمد صالح الزغبي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل بنك التعمير و االسكان  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410
 - 240محمد احمد حبيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل بنك التعمير و االسكان  ،تاريخ 27111112 :
12410

برقم

 - 241يسرى محمد صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل بنك التعمير و االسكان  ،تاريخ 27111112 :
12410

برقم

 - 241محمد كامل مرسي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل بنك التعمير و االسكان  ،تاريخ 27111112 :
12410

برقم

 - 207فتحي احمد حسن اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل بنك التعمير و االسكان  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410
 - 201احمد محمد عبد اللطيف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المقاولون العرب  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410
 - 202سامح السيد علي اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المقاولون العرب  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410
 - 203اسامة عبد العزيز على ابو زيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثال لشركة المقاولون العرب  ،تاريخ
 27111112 :برقم 12410
 - 204محمد عبد السالم الصيرة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المقاولون العرب  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410
 - 200عبد هللا سيد احمد صالح الزغبي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المقاولون العرب  ،تاريخ :
 27111112برقم 12410
 - 200محمد احمد حبيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المقاولون العرب  ،تاريخ 27111112 :
12410

برقم

 - 200يسرى محمد صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المقاولون العرب  ،تاريخ 27111112 :
12410

برقم

 - 201محمد كامل مرسي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المقاولون العرب  ،تاريخ 27111112 :
12410

برقم

 - 201فتحي احمد حسن اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة المقاولون العرب  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410
برقم

 - 207احمد محمد عبد اللطيف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال للبنك االهلي المصري  ،تاريخ 27111112 :
12410
 - 201سامح السيد علي اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال للبنك االهلي المصري  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410
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 - 202اسامة عبد العزيز على ابو زيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثال للبنك االهلي المصري  ،تاريخ :
 27111112برقم 12410
 - 203محمد عبد السالم الصيرة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال للبنك االهلي المصري  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410
 - 204عبد هللا سيد احمد صالح الزغبي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال للبنك االهلي المصري  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410
 - 200محمد احمد حبيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال للبنك االهلي المصري  ،تاريخ 27111112 :
12410

برقم

 - 200يسرى محمد صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال للبنك االهلي المصري  ،تاريخ 27111112 :
12410

برقم

 - 200محمد كامل مرسي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال للبنك االهلي المصري  ،تاريخ 27111112 :
12410

برقم

 - 201فتحي احمد حسن اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال للبنك االهلي المصري  ،تاريخ 27111112 :
برقم 12410
 - 201احمد محمد عبد اللطيف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال شركة اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة و التنمية ،
تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 207سامح السيد علي اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال شركة اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة و التنمية ،
تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 201اسامة عبد العزيز على ابو زيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثال شركة اسيوط االسالمية الوطنية
للتجارة و التنمية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 202محمد عبد السالم الصيرة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال شركة اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة و التنمية ،
تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 203عبد هللا سيد احمد صالح الزغبي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال شركة اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة و
التنمية  ،تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 204محمد احمد حبيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال شركة اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة و التنمية  ،تاريخ :
 27111112برقم 12410
 - 200يسرى محمد صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال شركة اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة و التنمية  ،تاريخ :
 27111112برقم 12410
 - 200محمد كامل مرسي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال شركة اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة و التنمية  ،تاريخ :
 27111112برقم 12410
 - 200فتحي احمد حسن اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال شركة اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة و التنمية ،
تاريخ  27111112 :برقم 12410
 - 201أحمد أحمد صادق السويدى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب الموافقه علي االبقاء علي تشكيل مجلس
االدارة دون تعديل  ، .تاريخ  27111112 :برقم 1101
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 201أحمد أحمد صادق السويدى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب الموافقه علي االبقاء علي تشكيل مجلس
االدارة دون تعديل  ، .تاريخ  27111112 :برقم 1101
 - 217أحمد أحمد صادق السويدى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب -تمت الموافقه علي االبقاء علي تشكيل
مجلس االدارة و انتخابة لمدة جديدة ، .تاريخ  27111112 :برقم 1101
 - 211أحمد أحمد صادق السويدى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب -تمت الموافقه علي االبقاء علي تشكيل
مجلس االدارة و انتخابة لمدة جديدة ، .تاريخ  27111112 :برقم 1101
 - 212محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 213محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 214محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 210مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو
المنتدب بكافة اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 210مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو
المنتدب بكافة اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 210مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو
المنتدب بكافة اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 211نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 211نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 217نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 211هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 212هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 213هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 214علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب
بكافة اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 210علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب
بكافة اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 210علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب
بكافة اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 210شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 211شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 211شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 377ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 371ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 372ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع احتفاظ السيد رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب بكافة
اختصاصاتة السابقه  ،تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 373محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 374محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 370محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 370مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 370مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 371مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 371نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 317نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 311نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 312هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم
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 - 313هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 314هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 310علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
برقم 1403
 - 310علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
برقم 1403
 - 310علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
برقم 1403
 - 311شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 311شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 327شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 321ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 322ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 323ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 324محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 320محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 320محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 320مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 321مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 321مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ :
 27111113برقم 1403
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 - 337نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 331نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 332نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 333هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 334هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 330هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 330علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
برقم 1403
 - 330علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
برقم 1403
 - 331علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
برقم 1403
 - 331شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 347شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 341شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 342ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 343ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 344ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 340محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 340محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم
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برقم

 - 340محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403
 - 341مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 341مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 307مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 301نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 302نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 303نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 304هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 300هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 300هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 300علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 301علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 301علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 307شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 301شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 302شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :
1403

برقم

 - 303ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :

برقم 1403

 - 304ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :

برقم 1403
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 - 300ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك االستثمار القومي  ،تاريخ 27111113 :

برقم 1403

 - 300محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي
تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 300محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي
تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 301محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي
تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 301مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك
االستثمار القومي تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في ، 12/0/2711
تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 307مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك
االستثمار القومي تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في ، 12/0/2711
تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 301مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك
االستثمار القومي تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في ، 12/0/2711
تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 302نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي
تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 303نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي
تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 304نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي
تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 300هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي
تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 300هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي
تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 300هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي
تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
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 - 301علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار
القومي تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 301علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار
القومي تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 317علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار
القومي تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 311شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي
تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 312شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي
تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 313شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي
تنفيذا لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ :
 27111113برقم 1403
 - 314ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي تنفيذا
لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ 27111113 :
برقم 1403
 - 310ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي تنفيذا
لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ 27111113 :
برقم 1403
 - 310ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبعادة من عضوية المجلس ممثال عن بنك االستثمار القومي تنفيذا
لتوصية الجهاز الوطني لشبة جزيرة سيناء و موافقه البنك علي ذلك في كتابه المؤرخ في  ، 12/0/2711تاريخ 27111113 :
برقم 1403
 - 310محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس بناء
علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 311محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس بناء
علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 311محمد طاهر عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس بناء
علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 317مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد
حسن النحاس بناء علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
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 - 311مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد
حسن النحاس بناء علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 312مينا مرقص جرجس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد
حسن النحاس بناء علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 313نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس
بناء علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 314نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس
بناء علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 310نهاد فاروق فؤاد مكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس
بناء علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 310هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس بناء
علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 310هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس بناء
علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 311هشام محمد اسماعيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس بناء
علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 311علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس
بناء علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 477علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس
بناء علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 471علي عبد الرازق النواوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس
بناء علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 472شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس
بناء علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 473شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس
بناء علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 474شريف فيكتور تادرس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس
بناء علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 470ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس بناء
علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 470ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس بناء
علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
 - 470ناهد رجائى ناشد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثآل لبنك االستثمار القومى  ,بدال من  /احمد حسن النحاس بناء
علي كتاب البنك المؤرخ في  ، 20/2/2711تاريخ  27111113 :برقم 1403
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 - 471خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 471خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 417خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 411خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 412خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 413خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 414خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تاريخ 27111113 :
4077

برقم

 - 410خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تاريخ 27111113 :
4077

برقم

 - 410خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تاريخ 27111113 :
4077

برقم

 - 410خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تاريخ 27111113 :
4077

برقم

 - 411خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تاريخ 27111113 :
4077

برقم

 - 411خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تاريخ 27111113 :
4077

برقم

 - 427محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 421محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 422محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 423محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 424محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 420محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 420عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 420عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 421عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 421عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 437عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 431عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077
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 - 432هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 433هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 434هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 430هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 430هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 430هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111113 :

برقم 4077

 - 431خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 431خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 447خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 441خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 442خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
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فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 443خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 444خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه
إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 440خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه
إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 440خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه
إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 440خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه
إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
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 - 441خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه
إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 441خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه
إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 407محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام
القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 401محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام
القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 402محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام
القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 403محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام
القضاء .
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ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 404محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام
القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 400محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام
القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 400عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 400عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 401عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
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فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 401عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 407عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 401عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 402هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 403هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 404هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
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ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 400هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 400هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 400هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركه إمام القضاء .
ويكون حق التوقيع لكل من السيد /خالد حسين محمود محمد على (رئيس مجلس اإلدارة)والسيد /هشام فتحى حسن خليفه (نائب
رئيس مجلس االدارة) والسيد /عصام ابراهيم أحمد السرجانى (نائب رئيس مجلس االدارة) والسيد /محمد ممدوح محمد أبو سبع
المنوفى(نائب رئيس مجلس االدارة) (مجتمعين أومنفردين) وذلك على النحو التالى:
فى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب وااليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 401خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 401خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 407خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 401خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 402خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 403خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 404خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب الضمان وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات
األذنية والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع
األعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل
التجارى والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 400خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب الضمان وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات
األذنية والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع
األعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل
التجارى والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 400خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب الضمان وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات
األذنية والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع
األعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل
التجارى والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 400خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 401خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 401خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 417محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 411محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 412محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 413محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 414محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 410محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 410عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
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 - 410عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 411عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 411عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 417عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 411عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 412هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 413هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 414هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 410هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 410هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 410هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات األذنية
والتجارية وحق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 411خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه
الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات
وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود
الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 411خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه
الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات
وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود
الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 077خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه
الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات
وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود
الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 071خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه
الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات
وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود
الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 072خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه
الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات
وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود
الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 073خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه
الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات
وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود
الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 074خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب العامه للرقابه على الصادرات
والواردات ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء
وبيع السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق
التوقيع على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 070خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب العامه للرقابه على الصادرات
والواردات ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء
وبيع السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق
التوقيع على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 070خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب العامه للرقابه على الصادرات
والواردات ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء
وبيع السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق
التوقيع على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 070خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب العامه للرقابه على الصادرات
والواردات ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء
وبيع السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق
التوقيع على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 071خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب العامه للرقابه على الصادرات
والواردات ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء
وبيع السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق
التوقيع على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 071خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب العامه للرقابه على الصادرات
والواردات ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء
وبيع السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق
التوقيع على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
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 - 017محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات
ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع
السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع
على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 011محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات
ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع
السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع
على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 012محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات
ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع
السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع
على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 013محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات
ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع
السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع
على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 014محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات
ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع
السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع
على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 010محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات
ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع
السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع
على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 010عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات
ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع
السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع
على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077

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

61

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 010عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات
ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع
السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع
على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 011عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات
ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع
السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع
على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 011عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات
ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع
السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع
على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 027عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات
ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع
السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع
على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 021عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات
ومصلحه الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع
السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع
على عقود الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض
والرهن وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ 27111113 :
برقم 4077
 - 022هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه
الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات
وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود
الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 023هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه
الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات
وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود
الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 024هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه
الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات
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وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود
الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 020هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه
الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات
وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود
الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 020هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه
الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات
وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود
الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 020هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه
الشهر العقارى وشركه مصر للمقاصه وااليداع والحفظ المركزى والتوثيق وكذلك حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات
وترخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود
الشراء والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واألراضى والمنقوالت وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 021خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول االوراق
الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى والتوقيع
على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 021خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول االوراق
الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى والتوقيع
على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 037خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول االوراق
الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى والتوقيع
على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 031خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول االوراق
الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى والتوقيع
على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 032خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول االوراق
الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى والتوقيع
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على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 033خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول االوراق
الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى والتوقيع
على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 034خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب وأجورهم وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام
شركات تداول االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس
الشركات االخرى والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار
والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم
4077
 - 030خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب وأجورهم وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام
شركات تداول االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس
الشركات االخرى والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار
والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم
4077
 - 030خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب وأجورهم وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام
شركات تداول االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس
الشركات االخرى والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار
والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم
4077
 - 030خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب وأجورهم وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام
شركات تداول االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس
الشركات االخرى والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار
والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم
4077
 - 031خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب وأجورهم وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام
شركات تداول االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس
الشركات االخرى والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار
والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم
4077
 - 031خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب وأجورهم وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام
شركات تداول االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس
الشركات االخرى والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار

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

64

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ 27111113 :
4077

برقم

 - 047محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول
االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى
والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه
العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 041محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول
االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى
والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه
العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 042محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول
االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى
والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه
العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 043محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول
االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى
والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه
العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 044محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول
االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى
والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه
العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 040محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول
االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى
والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه
العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 040عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول
االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى
والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه
العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 040عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول
االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى
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والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه
العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 041عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول
االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى
والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه
العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 041عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول
االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى
والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه
العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 007عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول
االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى
والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه
العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 001عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول
االوراق الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى
والتوقيع على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه
العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 002هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول االوراق
الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى والتوقيع
على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 003هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول االوراق
الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى والتوقيع
على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 004هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول االوراق
الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى والتوقيع
على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 000هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول االوراق
الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى والتوقيع
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على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 000هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول االوراق
الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى والتوقيع
على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 000هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء األسهم أمام شركات تداول االوراق
الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات االخرى والتوقيع
على عقود تعديل اواندماج اوانقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئه العامه لالستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه
للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 001خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض
ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 001خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض
ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 007خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض
ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 001خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 002خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 003خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 004خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير
فى كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 000خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير
فى كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 000خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير
فى كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 000خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير
فى كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 001خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير
فى كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 001خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير
فى كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
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 - 007محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل
او بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 001محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل
او بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 002محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل
او بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 003محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل
او بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 004محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل
او بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 000محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل
او بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 000عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او
بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 000عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او
بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 001عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او
بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 001عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او
بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 017عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او
بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 011عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او
بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 012هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 013هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 014هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 010هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 010هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
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 - 010هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة لهم الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر ، .تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 011خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة للوفاة ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 011خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة للوفاة ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 017خالد حسين محمود محمد علي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة للوفاة ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 011خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة للوفاة ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 012خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة للوفاة ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 013خالد حسين محمود محمد علي توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة للوفاة ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 014خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس
االدارة للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 010خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس
االدارة للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 010خالد عبد المنعم محمد الصيرفى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس
االدارة للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 010خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس
االدارة للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 011خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس
االدارة للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 011خالد عبد المنعم محمد الصيرفى توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس
االدارة للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 077محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس
االدارة للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 071محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس
االدارة للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 072محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس
االدارة للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 073محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس
االدارة للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
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 - 074محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس
االدارة للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 070محمد ممدوح محمد ابوسبع المنوفي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس
االدارة للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 070عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة
للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 070عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة
للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 071عصام ابراهيم احمد السرجانى شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة
للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 071عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة
للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 017عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة
للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 011عصام ابراهيم احمد السرجانى توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة
للوفاة  ،تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 012هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة للوفاة ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 013هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة للوفاة ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 014هشام فتحى حسن خليفه توصية بسيطة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة للوفاة ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 010هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة للوفاة ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 010هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة للوفاة ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 010هشام فتحى حسن خليفه شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  -خروج من رئاسة و عضوية مجلس االدارة للوفاة ،
تاريخ  27111113 :برقم 4077
 - 011عمرو محمدي احمد محمود العطار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية
بمحافظة االسماعيلية .بدال من وجيه عباس امام  ،تاريخ  27111113 :برقم 12410
 - 011محمد احمد حبيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة االسماعيلية.
بدال من وجيه عباس امام  ،تاريخ  27111113 :برقم 12410
 - 027عمرو محمدي احمد محمود العطار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة و
التنمية .بدال من فتحي احمد حسن اسماعيل ، .تاريخ  27111113 :برقم 12410
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 - 021محمد احمد حبيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة و التنمية .بدال من
فتحي احمد حسن اسماعيل ، .تاريخ  27111113 :برقم 12410
 - 022عمر احمد مصطفى البكرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تفويض السيد المهندس /عمر احمد مصطفي البكري و
ذلك في التوقيع عن الشركة امام البنوك و كافة الجهات المتعاملة مع الشركة و له حق السحب و االيداع بالبنوك و فتح الحسابات
بإسم الشركة و له حق في ابرام كافة العقود كما له حق رهن و بيع اصول الشركة الثابتة و المنقولة و التوقيع علي عقود التسهيالت
المصرفية و االئتمانية و اي نوع من انواع المعامالت مع البنوك و المصارف و الهيئات المالية و التوقيع علي عقد كفالة الغير و
اتخاذ ما يلزم من اجراءات و كذلك له الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ  27111114 :برقم
2100
 - 023محمد نجيب السيد صالح سيد احمد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  -الموافقة على تحديد سلطات االدارة والتوقيع
العضاء مجلس االدارة كاالتي -:
يكون للسيد /محمد نجيب السيد صالح سيد أحمد رئيس مجلس االدارة والسيد  /أحمد محمد نجيب السيد صالح عضو مجلس االدارة
والسيد  /علي محمد عبد الرحمن عبد المولى عضو مجلس االدارة 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  ،تاريخ  27111114 :برقم 1111
 - 024محمد نجيب السيد صالح سيد احمد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة واالفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات
وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات ولهم حق
التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  ،تاريخ  27111114 :برقم
1111
 - 020محمد نجيب السيد صالح سيد احمد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ،
تاريخ  27111114 :برقم 1111
 - 020ريكمان فيكتور راجاسوريا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استقاله  ،تاريخ 27111110 :
 - 020بيتر جون برانت شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة استقاله  ،تاريخ 27111110 :

برقم 4710

 - 021كرياج فيليب ارنشو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استقاله  ،تاريخ 27111110 :

برقم 4710

 - 021مايكل جون اليس شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة استقاله  ،تاريخ 27111110 :
 - 037مارك انتوني فوربس شركة مساهمة عضو منتدب استقاله  ،تاريخ 27111110 :
 - 031جراهام جون كرو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استقاله  ،تاريخ 27111110 :
 - 032بول جرايم مولر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة استقاله  ،تاريخ 27111110 :

برقم 4710

برقم 4710

برقم 4710
برقم 4710
برقم 4710

 - 033ريكمان فيكتور راجاسوريا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد ،
تاريخ  27111110 :برقم 4710
 - 034بيتر جون برانت شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
 - 030كرياج فيليب ارنشو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
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 - 030مايكل جون اليس شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة ممثال عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ
 27111110 :برقم 4710
 - 030مارك انتوني فوربس شركة مساهمة عضو منتدب ممثال عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
 - 031جراهام جون كرو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
 - 031بول جرايم مولر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
 - 047ريكمان فيكتور راجاسوريا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تاريخ 27111110 :
 - 041بيتر جون برانت شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111110 :

برقم 4710

 - 042كرياج فيليب ارنشو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تاريخ 27111110 :

برقم 4710

 - 043مايكل جون اليس شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111110 :
 - 044مارك انتوني فوربس شركة مساهمة عضو منتدب  ،تاريخ 27111110 :
 - 040جراهام جون كرو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تاريخ 27111110 :
 - 040بول جرايم مولر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 27111110 :

برقم 4710

برقم 4710

برقم 4710
برقم 4710
برقم 4710

 - 040ريكمان فيكتور راجاسوريا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
 - 041بيتر جون برانت شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال لشركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
 - 041كرياج فيليب ارنشو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
 - 007مايكل جون اليس شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة ممثال لشركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
 - 001مارك انتوني فوربس شركة مساهمة عضو منتدب ممثال لشركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
 - 002جراهام جون كرو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
 - 003بول جرايم مولر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال لشركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
 - 004ريكمان فيكتور راجاسوريا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة كما وافق مجلس االدارة باالجماع على ان يحق لكل من
االستاذ /ادوين هو واالستاذ /انجبلرت بيتس واالستاذ /انجيلو اوغولينى واالستاذ /هولى كايت واالستاذ/ديبورا وودروف حق
االشراف واالطالع على المعامالت والحسابات البنكيه الخاصه بالشركه وذلك اعتبارا من  31اكتوبر  2711او اى تاريخ بعد ذلك
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وذلك بناء على طلب مكتوب من عضو مجلس االدارة الممثل عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
 - 000بيتر جون برانت شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة كما وافق مجلس االدارة باالجماع على ان يحق لكل من االستاذ
/ادوين هو واالستاذ /انجبلرت بيتس واالستاذ /انجيلو اوغولينى واالستاذ /هولى كايت واالستاذ/ديبورا وودروف حق االشراف
واالطالع على المعامالت والحسابات البنكيه الخاصه بالشركه وذلك اعتبارا من  31اكتوبر  2711او اى تاريخ بعد ذلك وذلك بناء
على طلب مكتوب من عضو مجلس االدارة الممثل عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ  27111110 :برقم
4710
 - 000كرياج فيليب ارنشو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة كما وافق مجلس االدارة باالجماع على ان يحق لكل من االستاذ
/ادوين هو واالستاذ /انجبلرت بيتس واالستاذ /انجيلو اوغولينى واالستاذ /هولى كايت واالستاذ/ديبورا وودروف حق االشراف
واالطالع على المعامالت والحسابات البنكيه الخاصه بالشركه وذلك اعتبارا من  31اكتوبر  2711او اى تاريخ بعد ذلك وذلك بناء
على طلب مكتوب من عضو مجلس االدارة الممثل عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ  27111110 :برقم
4710
 - 000مايكل جون اليس شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة كما وافق مجلس االدارة باالجماع على ان يحق لكل من
االستاذ /ادوين هو واالستاذ /انجبلرت بيتس واالستاذ /انجيلو اوغولينى واالستاذ /هولى كايت واالستاذ/ديبورا وودروف حق
االشراف واالطالع على المعامالت والحسابات البنكيه الخاصه بالشركه وذلك اعتبارا من  31اكتوبر  2711او اى تاريخ بعد ذلك
وذلك بناء على طلب مكتوب من عضو مجلس االدارة الممثل عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ :
 27111110برقم 4710
 - 001مارك انتوني فوربس شركة مساهمة عضو منتدب كما وافق مجلس االدارة باالجماع على ان يحق لكل من االستاذ
/ادوين هو واالستاذ /انجبلرت بيتس واالستاذ /انجيلو اوغولينى واالستاذ /هولى كايت واالستاذ/ديبورا وودروف حق االشراف
واالطالع على المعامالت والحسابات البنكيه الخاصه بالشركه وذلك اعتبارا من  31اكتوبر  2711او اى تاريخ بعد ذلك وذلك بناء
على طلب مكتوب من عضو مجلس االدارة الممثل عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ  27111110 :برقم
4710
 - 001جراهام جون كرو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة كما وافق مجلس االدارة باالجماع على ان يحق لكل من االستاذ
/ادوين هو واالستاذ /انجبلرت بيتس واالستاذ /انجيلو اوغولينى واالستاذ /هولى كايت واالستاذ/ديبورا وودروف حق االشراف
واالطالع على المعامالت والحسابات البنكيه الخاصه بالشركه وذلك اعتبارا من  31اكتوبر  2711او اى تاريخ بعد ذلك وذلك بناء
على طلب مكتوب من عضو مجلس االدارة الممثل عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ  27111110 :برقم
4710
 - 007بول جرايم مولر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة كما وافق مجلس االدارة باالجماع على ان يحق لكل من االستاذ
/ادوين هو واالستاذ /انجبلرت بيتس واالستاذ /انجيلو اوغولينى واالستاذ /هولى كايت واالستاذ/ديبورا وودروف حق االشراف
واالطالع على المعامالت والحسابات البنكيه الخاصه بالشركه وذلك اعتبارا من  31اكتوبر  2711او اى تاريخ بعد ذلك وذلك بناء
على طلب مكتوب من عضو مجلس االدارة الممثل عن شركة بارمنكو هولدينجز بى تى واى ليمتيد  ،تاريخ  27111110 :برقم
4710
 - 001ريكمان فيكتور راجاسوريا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وممثال عن شركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتد (.
استقاله)  ،تاريخ  27111110 :برقم 4710
 - 002بيتر جون برانت شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وممثال عن شركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتد  (.استقاله) ،
تاريخ  27111110 :برقم 4710
 - 003كرياج فيليب ارنشو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وممثال عن شركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتد  (.استقاله)
 ،تاريخ  27111110 :برقم 4710
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 - 004مايكل جون اليس شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وممثال عن شركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتد (.
استقاله)  ،تاريخ  27111110 :برقم 4710
 - 000مارك انتوني فوربس شركة مساهمة عضو منتدب وممثال عن شركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتد  (.استقاله) ،
تاريخ  27111110 :برقم 4710
 - 000جراهام جون كرو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وممثال عن شركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتد  (.استقاله) ،
تاريخ  27111110 :برقم 4710
 - 000بول جرايم مولر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وممثال عن شركة بارمنكو فاينانس بى تى واى ليمتد  (.استقاله) ،
تاريخ  27111110 :برقم 4710
 - 001ابراهيم نجيب االبراشى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات
الطبية بدال من /شريف محمد عبد الحميد السكري  ،تاريخ  27111110 :برقم 13303
 - 001ابراهيم نجيب االبراشى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات
الطبية بدال من /شريف محمد عبد الحميد السكري  ،تاريخ  27111110 :برقم 13303
 - 007ابراهيم نجيب االبراشى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات
الطبية بدال من /شريف محمد عبد الحميد السكري  ،تاريخ  27111110 :برقم 13303
 - 001سمير عبد القادر عبد الغنى نصر توصية بسيطة مدير و شريك تكون إدارة الشركة والتوقيع عنها موكوله للشريك
المتضامن  /سمير عبد القادر عبد الغني نصر منفردا و يكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و جميع الوزارات و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  .و يكون للسيد /
سمير عبد القادر عبد الغنى نصر منفردا حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح
حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق االقتراض و  ،تاريخ  27111110 :برقم 31030
 - 002سمير عبد القادر عبد الغنى نصر توصية بسيطة مدير و شريك تكون إدارة الشركة والتوقيع عنها موكوله للشريك
المتضامن  /سمير عبد القادر عبد الغني نصر منفردا و يكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و جميع الوزارات و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  .و يكون للسيد /
سمير عبد القادر عبد الغنى نصر منفردا حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح
حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق االقتراض و  ،تاريخ  27111110 :برقم 31030
 - 003سمير عبد القادر عبد الغنى نصر توصية بسيطة مدير و شريك تكون إدارة الشركة والتوقيع عنها موكوله للشريك
المتضامن  /سمير عبد القادر عبد الغني نصر منفردا و يكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و جميع الوزارات و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  .و يكون للسيد /
سمير عبد القادر عبد الغنى نصر منفردا حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح
حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق االقتراض و  ،تاريخ  27111110 :برقم 31030
 - 004سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة تضامن مدير و شريك تكون إدارة الشركة والتوقيع عنها موكوله للشريك
المتضامن  /سمير عبد القادر عبد الغني نصر منفردا و يكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و جميع الوزارات و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  .و يكون للسيد /
سمير عبد القادر عبد الغنى نصر منفردا حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح
حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق االقتراض و  ،تاريخ  27111110 :برقم 31030
 - 000سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة تضامن مدير و شريك تكون إدارة الشركة والتوقيع عنها موكوله للشريك
المتضامن  /سمير عبد القادر عبد الغني نصر منفردا و يكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و جميع الوزارات و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  .و يكون للسيد /
سمير عبد القادر عبد الغنى نصر منفردا حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح
حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق االقتراض و  ،تاريخ  27111110 :برقم 31030
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 - 000سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة تضامن مدير و شريك تكون إدارة الشركة والتوقيع عنها موكوله للشريك
المتضامن  /سمير عبد القادر عبد الغني نصر منفردا و يكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و جميع الوزارات و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  .و يكون للسيد /
سمير عبد القادر عبد الغنى نصر منفردا حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح
حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق االقتراض و  ،تاريخ  27111110 :برقم 31030
 - 000سمير عبد القادر عبد الغنى نصر توصية بسيطة مدير و شريك الرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف
و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية بما فيها ثابت او منقول مام مصلحة
الشهر العقاري و له حق كفاله و ضمان الغير باسم الشركة و له في ذلك كافة الصالحيات و كذلك حق قبض و دفع المبالغ و توقيع
و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقت التي تتعلق بمعامال الشركة
بالنقد او باالجل و حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  27111110 :برقم 31030
 - 001سمير عبد القادر عبد الغنى نصر توصية بسيطة مدير و شريك الرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف
و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية بما فيها ثابت او منقول مام مصلحة
الشهر العقاري و له حق كفاله و ضمان الغير باسم الشركة و له في ذلك كافة الصالحيات و كذلك حق قبض و دفع المبالغ و توقيع
و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقت التي تتعلق بمعامال الشركة
بالنقد او باالجل و حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  27111110 :برقم 31030
 - 001سمير عبد القادر عبد الغنى نصر توصية بسيطة مدير و شريك الرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف
و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية بما فيها ثابت او منقول مام مصلحة
الشهر العقاري و له حق كفاله و ضمان الغير باسم الشركة و له في ذلك كافة الصالحيات و كذلك حق قبض و دفع المبالغ و توقيع
و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقت التي تتعلق بمعامال الشركة
بالنقد او باالجل و حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  27111110 :برقم 31030
 - 017سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة تضامن مدير و شريك الرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف
و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية بما فيها ثابت او منقول مام مصلحة
الشهر العقاري و له حق كفاله و ضمان الغير باسم الشركة و له في ذلك كافة الصالحيات و كذلك حق قبض و دفع المبالغ و توقيع
و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقت التي تتعلق بمعامال الشركة
بالنقد او باالجل و حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  27111110 :برقم 31030
 - 011سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة تضامن مدير و شريك الرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف
و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية بما فيها ثابت او منقول مام مصلحة
الشهر العقاري و له حق كفاله و ضمان الغير باسم الشركة و له في ذلك كافة الصالحيات و كذلك حق قبض و دفع المبالغ و توقيع
و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقت التي تتعلق بمعامال الشركة
بالنقد او باالجل و حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  27111110 :برقم 31030
 - 012سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة تضامن مدير و شريك الرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف
و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية بما فيها ثابت او منقول مام مصلحة
الشهر العقاري و له حق كفاله و ضمان الغير باسم الشركة و له في ذلك كافة الصالحيات و كذلك حق قبض و دفع المبالغ و توقيع
و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقت التي تتعلق بمعامال الشركة
بالنقد او باالجل و حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  27111110 :برقم 31030
 - 013احمد محمود على قابيل النوبى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية
(ش.م.م)  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 014منةهللا جمال طه ذكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية (ش.م.م) ،
تاريخ  27111111 :برقم 3700
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 - 010اسماء طه حسن ابراهيم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية (ش.م.م) ،
تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 010جمال طه زكى عبدالحميد شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت
العمومية (ش.م.م)  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 010وائل محمد ابو السعود رجب شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية
(ش.م.م)  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 011على ممدوح على عبد المجيد شركة مساهمة عضو منتدب ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية (ش.م.م) ،
تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 011محمد محمد ابو السعود رجب الزهيرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت
العمومية (ش.م.م)  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 017ممدوح على عبد المجيد عبد العزيز شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية
(ش.م.م)  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 011عبد السالم حسن محمد اللقانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية
(ش.م.م)  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 012احمد محمود على قابيل النوبى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
 - 013منةهللا جمال طه ذكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
 - 014اسماء طه حسن ابراهيم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700

برقم 3700
برقم 3700

 - 010جمال طه زكى عبدالحميد شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
برقم 3700
 - 010وائل محمد ابو السعود رجب شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
 - 010على ممدوح على عبد المجيد شركة مساهمة عضو منتدب  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700

برقم 3700

 - 011محمد محمد ابو السعود رجب الزهيرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
3700
 - 011ممدوح على عبد المجيد عبد العزيز شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
3700

برقم

برقم

 - 077عبد السالم حسن محمد اللقانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700

 - 071احمد محمود على قابيل النوبى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700

 - 072منةهللا جمال طه ذكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
 - 073اسماء طه حسن ابراهيم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700
برقم 3700

 - 074جمال طه زكى عبدالحميد شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
برقم 3700
 - 070وائل محمد ابو السعود رجب شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
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 - 070على ممدوح على عبد المجيد شركة مساهمة عضو منتدب  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700

 - 070محمد محمد ابو السعود رجب الزهيرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
3700
 - 071ممدوح على عبد المجيد عبد العزيز شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
3700

برقم

برقم

 - 071عبد السالم حسن محمد اللقانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700

 - 017احمد محمود على قابيل النوبى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700

 - 011منةهللا جمال طه ذكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
 - 012اسماء طه حسن ابراهيم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700
برقم 3700

 - 013جمال طه زكى عبدالحميد شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
برقم 3700
 - 014وائل محمد ابو السعود رجب شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
 - 010على ممدوح على عبد المجيد شركة مساهمة عضو منتدب  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700

برقم 3700

 - 010محمد محمد ابو السعود رجب الزهيرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
3700
 - 010ممدوح على عبد المجيد عبد العزيز شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
3700

برقم

برقم

 - 011عبد السالم حسن محمد اللقانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700

 - 011احمد محمود على قابيل النوبى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700

 - 027منةهللا جمال طه ذكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
 - 021اسماء طه حسن ابراهيم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700
برقم 3700

 - 022جمال طه زكى عبدالحميد شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
برقم 3700
 - 023وائل محمد ابو السعود رجب شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
 - 024على ممدوح على عبد المجيد شركة مساهمة عضو منتدب  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700

برقم 3700

 - 020محمد محمد ابو السعود رجب الزهيرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
3700
 - 020ممدوح على عبد المجيد عبد العزيز شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
3700

برقم

برقم

 - 020عبد السالم حسن محمد اللقانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700

 - 021احمد محمود على قابيل النوبى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700
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 - 021منةهللا جمال طه ذكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
 - 037اسماء طه حسن ابراهيم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700
برقم 3700

 - 031جمال طه زكى عبدالحميد شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
برقم 3700
 - 032وائل محمد ابو السعود رجب شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
 - 033على ممدوح على عبد المجيد شركة مساهمة عضو منتدب  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3700

برقم 3700

 - 034محمد محمد ابو السعود رجب الزهيرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
3700
 - 030ممدوح على عبد المجيد عبد العزيز شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :
3700
 - 030عبد السالم حسن محمد اللقانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ( -استقالة)  ،تاريخ 27111111 :

برقم

برقم

برقم 3700

 - 030احمد محمود على قابيل النوبى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية
(ش.م.م)  .يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض
بالتوقيع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة  ،ولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن
يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .يملك حق التوقيع على معامالت الشركة السيد رئيس مجلس االدارة
والسيد نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردين او مجتمعين ولهم  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 031منةهللا جمال طه ذكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية (ش.م.م) .
يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على
هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة  ،ولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم أيضا
حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .يملك حق التوقيع على معامالت الشركة السيد رئيس مجلس االدارة والسيد نائب
رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردين او مجتمعين ولهم  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 031اسماء طه حسن ابراهيم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية (ش.م.م) .
يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على
هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة  ،ولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم أيضا
حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .يملك حق التوقيع على معامالت الشركة السيد رئيس مجلس االدارة والسيد نائب
رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردين او مجتمعين ولهم  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 047جمال طه زكى عبدالحميد شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت
العمومية (ش.م.م)  .يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص
مفوض بالتوقيع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة  ،ولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء
مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .يملك حق التوقيع على معامالت الشركة السيد رئيس
مجلس االدارة والسيد نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردين او مجتمعين ولهم  ،تاريخ  27111111 :برقم
3700
 - 041وائل محمد ابو السعود رجب شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية
(ش.م.م)  .يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض
بالتوقيع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة  ،ولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن
يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .يملك حق التوقيع على معامالت الشركة السيد رئيس مجلس االدارة
والسيد نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردين او مجتمعين ولهم  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
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 - 042على ممدوح على عبد المجيد شركة مساهمة عضو منتدب ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية (ش.م.م) .
يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على
هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة  ،ولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم أيضا
حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .يملك حق التوقيع على معامالت الشركة السيد رئيس مجلس االدارة والسيد نائب
رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردين او مجتمعين ولهم  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 043محمد محمد ابو السعود رجب الزهيرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت
العمومية (ش.م.م)  .يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص
مفوض بالتوقيع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة  ،ولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء
مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .يملك حق التوقيع على معامالت الشركة السيد رئيس
مجلس االدارة والسيد نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردين او مجتمعين ولهم  ،تاريخ  27111111 :برقم
3700
 - 044ممدوح على عبد المجيد عبد العزيز شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية
(ش.م.م)  .يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض
بالتوقيع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة  ،ولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن
يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .يملك حق التوقيع على معامالت الشركة السيد رئيس مجلس االدارة
والسيد نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردين او مجتمعين ولهم  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 040عبد السالم حسن محمد اللقانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة حفر الباطن للمقاوالت العمومية
(ش.م.م)  .يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض
بالتوقيع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة  ،ولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن
يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .يملك حق التوقيع على معامالت الشركة السيد رئيس مجلس االدارة
والسيد نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردين او مجتمعين ولهم  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 040احمد محمود على قابيل النوبى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية والرسمية والوزرات واالجهزة التنفذية التابعة للدولة وكافة االجهزة التابعة لالحياء وهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة وكافة اجهزاتها بكافة محافظات الجمهورية ولهم مجتمعين حق بيع وشراء السيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها
،ولهم مجتمعين الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة على االخص تعيين ووقف وعزل وكالء
ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 040منةهللا جمال طه ذكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والرسمية والوزرات واالجهزة التنفذية التابعة للدولة وكافة االجهزة التابعة لالحياء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وكافة اجهزاتها بكافة محافظات الجمهورية ولهم مجتمعين حق بيع وشراء السيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ،ولهم
مجتمعين الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة على االخص تعيين ووقف وعزل وكالء
ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 041اسماء طه حسن ابراهيم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والرسمية والوزرات واالجهزة التنفذية التابعة للدولة وكافة االجهزة التابعة لالحياء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وكافة اجهزاتها بكافة محافظات الجمهورية ولهم مجتمعين حق بيع وشراء السيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ،ولهم
مجتمعين الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة على االخص تعيين ووقف وعزل وكالء
ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 041جمال طه زكى عبدالحميد شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب حق التوقيع عن الشركة امام كافة
الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والوزرات واالجهزة التنفذية التابعة للدولة وكافة االجهزة التابعة لالحياء وهيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة اجهزاتها بكافة محافظات الجمهورية ولهم مجتمعين حق بيع وشراء السيارات والمنقوالت باسم
الشركة ولصالحها ،ولهم مجتمعين الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة على االخص تعيين ووقف
وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
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 - 007وائل محمد ابو السعود رجب شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية والرسمية والوزرات واالجهزة التنفذية التابعة للدولة وكافة االجهزة التابعة لالحياء وهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة وكافة اجهزاتها بكافة محافظات الجمهورية ولهم مجتمعين حق بيع وشراء السيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها
،ولهم مجتمعين الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة على االخص تعيين ووقف وعزل وكالء
ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 001على ممدوح على عبد المجيد شركة مساهمة عضو منتدب حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والرسمية والوزرات واالجهزة التنفذية التابعة للدولة وكافة االجهزة التابعة لالحياء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وكافة اجهزاتها بكافة محافظات الجمهورية ولهم مجتمعين حق بيع وشراء السيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ،ولهم
مجتمعين الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة على االخص تعيين ووقف وعزل وكالء
ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 002محمد محمد ابو السعود رجب الزهيرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات
الحكومية وغير الحكومية والرسمية والوزرات واالجهزة التنفذية التابعة للدولة وكافة االجهزة التابعة لالحياء وهيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة وكافة اجهزاتها بكافة محافظات الجمهورية ولهم مجتمعين حق بيع وشراء السيارات والمنقوالت باسم الشركة
ولصالحها ،ولهم مجتمعين الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة على االخص تعيين ووقف وعزل
وكالء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 003ممدوح على عبد المجيد عبد العزيز شركة مساهمة عضو مجلس ادارة حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات
الحكومية وغير الحكومية والرسمية والوزرات واالجهزة التنفذية التابعة للدولة وكافة االجهزة التابعة لالحياء وهيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة وكافة اجهزاتها بكافة محافظات الجمهورية ولهم مجتمعين حق بيع وشراء السيارات والمنقوالت باسم الشركة
ولصالحها ،ولهم مجتمعين الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة على االخص تعيين ووقف وعزل
وكالء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 004عبد السالم حسن محمد اللقانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية والرسمية والوزرات واالجهزة التنفذية التابعة للدولة وكافة االجهزة التابعة لالحياء وهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة وكافة اجهزاتها بكافة محافظات الجمهورية ولهم مجتمعين حق بيع وشراء السيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها
،ولهم مجتمعين الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة على االخص تعيين ووقف وعزل وكالء
ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 000احمد محمود على قابيل النوبى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
االذانية التجارية اما بخصوص المعامالت البنكية فتكون علي النحو التالي  -1فتح الحسابات بجميع انواعها ( حسابات جارية-
اعتمادات -خطابات ضمان  -االيداع ) فتكون بتوقيع رئيس مجلس االدارة و نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب مجتمعيين
او منفرديين  -2بخصوص السحب والتوقيع علي الشيكات فتكون بتوقيع السيد رئيس مجلس االدارة منفردا في حدود مبلغ
 077777جنيه ( خمسمائه الف جنيها ) في المعاملة الواحدة و ال  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 000منةهللا جمال طه ذكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذانية
التجارية اما بخصوص المعامالت البنكية فتكون علي النحو التالي  -1فتح الحسابات بجميع انواعها ( حسابات جارية -اعتمادات-
خطابات ضمان  -االيداع ) فتكون بتوقيع رئيس مجلس االدارة و نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب مجتمعيين او
منفرديين  -2بخصوص السحب والتوقيع علي الشيكات فتكون بتوقيع السيد رئيس مجلس االدارة منفردا في حدود مبلغ 077777
جنيه ( خمسمائه الف جنيها ) في المعاملة الواحدة و ال  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 000اسماء طه حسن ابراهيم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
االذانية التجارية اما بخصوص المعامالت البنكية فتكون علي النحو التالي  -1فتح الحسابات بجميع انواعها ( حسابات جارية-
اعتمادات -خطابات ضمان  -االيداع ) فتكون بتوقيع رئيس مجلس االدارة و نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب مجتمعيين
او منفرديين  -2بخصوص السحب والتوقيع علي الشيكات فتكون بتوقيع السيد رئيس مجلس االدارة منفردا في حدود مبلغ
 077777جنيه ( خمسمائه الف جنيها ) في المعاملة الواحدة و ال  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
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 - 001جمال طه زكى عبدالحميد شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات االذانية التجارية اما بخصوص المعامالت البنكية فتكون علي النحو التالي  -1فتح الحسابات بجميع انواعها (
حسابات جارية -اعتمادات -خطابات ضمان  -االيداع ) فتكون بتوقيع رئيس مجلس االدارة و نائب رئيس مجلس االدارة و العضو
المنتدب مجتمعيين او منفرديين  -2بخصوص السحب والتوقيع علي الشيكات فتكون بتوقيع السيد رئيس مجلس االدارة منفردا في
حدود مبلغ  077777جنيه ( خمسمائه الف جنيها ) في المعاملة الواحدة و ال  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 001وائل محمد ابو السعود رجب شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
االذانية التجارية اما بخصوص المعامالت البنكية فتكون علي النحو التالي  -1فتح الحسابات بجميع انواعها ( حسابات جارية-
اعتمادات -خطابات ضمان  -االيداع ) فتكون بتوقيع رئيس مجلس االدارة و نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب مجتمعيين
او منفرديين  -2بخصوص السحب والتوقيع علي الشيكات فتكون بتوقيع السيد رئيس مجلس االدارة منفردا في حدود مبلغ
 077777جنيه ( خمسمائه الف جنيها ) في المعاملة الواحدة و ال  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 007على ممدوح على عبد المجيد شركة مساهمة عضو منتدب كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذانية
التجارية اما بخصوص المعامالت البنكية فتكون علي النحو التالي  -1فتح الحسابات بجميع انواعها ( حسابات جارية -اعتمادات-
خطابات ضمان  -االيداع ) فتكون بتوقيع رئيس مجلس االدارة و نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب مجتمعيين او
منفرديين  -2بخصوص السحب والتوقيع علي الشيكات فتكون بتوقيع السيد رئيس مجلس االدارة منفردا في حدود مبلغ 077777
جنيه ( خمسمائه الف جنيها ) في المعاملة الواحدة و ال  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 001محمد محمد ابو السعود رجب الزهيرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذانية التجارية اما بخصوص المعامالت البنكية فتكون علي النحو التالي  -1فتح الحسابات بجميع انواعها ( حسابات
جارية -اعتمادات -خطابات ضمان  -االيداع ) فتكون بتوقيع رئيس مجلس االدارة و نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب
مجتمعيين او منفرديين  -2بخصوص السحب والتوقيع علي الشيكات فتكون بتوقيع السيد رئيس مجلس االدارة منفردا في حدود
مبلغ  077777جنيه ( خمسمائه الف جنيها ) في المعاملة الواحدة و ال  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 002ممدوح على عبد المجيد عبد العزيز شركة مساهمة عضو مجلس ادارة كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذانية التجارية اما بخصوص المعامالت البنكية فتكون علي النحو التالي  -1فتح الحسابات بجميع انواعها ( حسابات
جارية -اعتمادات -خطابات ضمان  -االيداع ) فتكون بتوقيع رئيس مجلس االدارة و نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب
مجتمعيين او منفرديين  -2بخصوص السحب والتوقيع علي الشيكات فتكون بتوقيع السيد رئيس مجلس االدارة منفردا في حدود
مبلغ  077777جنيه ( خمسمائه الف جنيها ) في المعاملة الواحدة و ال  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 003عبد السالم حسن محمد اللقانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
االذانية التجارية اما بخصوص المعامالت البنكية فتكون علي النحو التالي  -1فتح الحسابات بجميع انواعها ( حسابات جارية-
اعتمادات -خطابات ضمان  -االيداع ) فتكون بتوقيع رئيس مجلس االدارة و نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب مجتمعيين
او منفرديين  -2بخصوص السحب والتوقيع علي الشيكات فتكون بتوقيع السيد رئيس مجلس االدارة منفردا في حدود مبلغ
 077777جنيه ( خمسمائه الف جنيها ) في المعاملة الواحدة و ال  ،تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 004احمد محمود على قابيل النوبى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة يجوز له تجزيئ المعاملة و بتوقيع السيد  /نائب رئيس
مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن  ( 077777خمسمائة الف جنيه ) و بدون حد اقصي اما
بخصوص بيع االصول الثابتة و االقتراض و الرهن و حق ابرام جميع العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بالشركة فتكون
بتوقيع السيد نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا و لهم حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر، .
تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 000منةهللا جمال طه ذكى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يجوز له تجزيئ المعاملة و بتوقيع السيد  /نائب رئيس مجلس
االدارة و العضو المنتدب منفردا بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن  ( 077777خمسمائة الف جنيه ) و بدون حد اقصي اما بخصوص
بيع االصول الثابتة و االقتراض و الرهن و حق ابرام جميع العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بالشركة فتكون بتوقيع السيد
نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا و لهم حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر ، .تاريخ :
 27111111برقم 3700
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 - 000اسماء طه حسن ابراهيم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يجوز له تجزيئ المعاملة و بتوقيع السيد  /نائب رئيس مجلس
االدارة و العضو المنتدب منفردا بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن  ( 077777خمسمائة الف جنيه ) و بدون حد اقصي اما بخصوص
بيع االصول الثابتة و االقتراض و الرهن و حق ابرام جميع العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بالشركة فتكون بتوقيع السيد
نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا و لهم حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر ، .تاريخ :
 27111111برقم 3700
 - 000جمال طه زكى عبدالحميد شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب يجوز له تجزيئ المعاملة و بتوقيع السيد
 /نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن  ( 077777خمسمائة الف جنيه ) و بدون حد
اقصي اما بخصوص بيع االصول الثابتة و االقتراض و الرهن و حق ابرام جميع العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق
بالشركة فتكون بتوقيع السيد نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا و لهم حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل
مما ذكر ، .تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 001وائل محمد ابو السعود رجب شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة يجوز له تجزيئ المعاملة و بتوقيع السيد  /نائب رئيس
مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن  ( 077777خمسمائة الف جنيه ) و بدون حد اقصي اما
بخصوص بيع االصول الثابتة و االقتراض و الرهن و حق ابرام جميع العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بالشركة فتكون
بتوقيع السيد نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا و لهم حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر، .
تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 001على ممدوح على عبد المجيد شركة مساهمة عضو منتدب يجوز له تجزيئ المعاملة و بتوقيع السيد  /نائب رئيس مجلس
االدارة و العضو المنتدب منفردا بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن  ( 077777خمسمائة الف جنيه ) و بدون حد اقصي اما بخصوص
بيع االصول الثابتة و االقتراض و الرهن و حق ابرام جميع العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بالشركة فتكون بتوقيع السيد
نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا و لهم حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر ، .تاريخ :
 27111111برقم 3700
 - 007محمد محمد ابو السعود رجب الزهيرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يجوز له تجزيئ المعاملة و بتوقيع السيد /
نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن  ( 077777خمسمائة الف جنيه ) و بدون حد
اقصي اما بخصوص بيع االصول الثابتة و االقتراض و الرهن و حق ابرام جميع العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق
بالشركة فتكون بتوقيع السيد نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا و لهم حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل
مما ذكر ، .تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 001ممدوح على عبد المجيد عبد العزيز شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يجوز له تجزيئ المعاملة و بتوقيع السيد  /نائب
رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن  ( 077777خمسمائة الف جنيه ) و بدون حد اقصي
اما بخصوص بيع االصول الثابتة و االقتراض و الرهن و حق ابرام جميع العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بالشركة
فتكون بتوقيع السيد نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا و لهم حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما
ذكر ، .تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 002عبد السالم حسن محمد اللقانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يجوز له تجزيئ المعاملة و بتوقيع السيد  /نائب رئيس
مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن  ( 077777خمسمائة الف جنيه ) و بدون حد اقصي اما
بخصوص بيع االصول الثابتة و االقتراض و الرهن و حق ابرام جميع العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بالشركة فتكون
بتوقيع السيد نائب رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردا و لهم حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر، .
تاريخ  27111111 :برقم 3700
 - 003نبيل كامل حنا شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة استقالة  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3002

 - 004نبيل كامل حنا شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة استقالة  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3002

 - 000طارق وجيه ذكرى حبشى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة استقالة  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3002

 - 000طارق وجيه ذكرى حبشى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة استقالة  ،تاريخ 27111111 :

برقم 3002
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 - 000نبيل كامل حنا شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة تجديد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات قادمة  -تعديل
سلطات التوقيع لتصبح كاآلتي :السيد المهندس  /طارق وجيه ذكرى حبشى رئيس مجلس االدارة في حق تمثيل الشركه و التوقيع
عنها امام كافة الجهات الحكومية و الرسمية و خاصة الهيئه العامه لالستثمار و السجل التجارى و الهيئه العامه للتنمية الصناعية و
الشهر العقاري و حق التوقيع لدي البنوك علي كافة الشيكات و المعامالت البنكية و التسهيالت و عقود القرض و الرهن و الودائع و
شراء االصول و المنقوالت باسم الشركة او توكيل و  ،تاريخ  27111111 :برقم 3002
 - 001نبيل كامل حنا شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة تجديد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات قادمة  -تعديل
سلطات التوقيع لتصبح كاآلتي :السيد المهندس  /طارق وجيه ذكرى حبشى رئيس مجلس االدارة في حق تمثيل الشركه و التوقيع
عنها امام كافة الجهات الحكومية و الرسمية و خاصة الهيئه العامه لالستثمار و السجل التجارى و الهيئه العامه للتنمية الصناعية و
الشهر العقاري و حق التوقيع لدي البنوك علي كافة الشيكات و المعامالت البنكية و التسهيالت و عقود القرض و الرهن و الودائع و
شراء االصول و المنقوالت باسم الشركة او توكيل و  ،تاريخ  27111111 :برقم 3002
 - 001طارق وجيه ذكرى حبشى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة تجديد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات قادمة  -تعديل
سلطات التوقيع لتصبح كاآلتي :السيد المهندس  /طارق وجيه ذكرى حبشى رئيس مجلس االدارة في حق تمثيل الشركه و التوقيع
عنها امام كافة الجهات الحكومية و الرسمية و خاصة الهيئه العامه لالستثمار و السجل التجارى و الهيئه العامه للتنمية الصناعية و
الشهر العقاري و حق التوقيع لدي البنوك علي كافة الشيكات و المعامالت البنكية و التسهيالت و عقود القرض و الرهن و الودائع و
شراء االصول و المنقوالت باسم الشركة او توكيل و  ،تاريخ  27111111 :برقم 3002
 - 017طارق وجيه ذكرى حبشى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة تجديد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات قادمة  -تعديل
سلطات التوقيع لتصبح كاآلتي :السيد المهندس  /طارق وجيه ذكرى حبشى رئيس مجلس االدارة في حق تمثيل الشركه و التوقيع
عنها امام كافة الجهات الحكومية و الرسمية و خاصة الهيئه العامه لالستثمار و السجل التجارى و الهيئه العامه للتنمية الصناعية و
الشهر العقاري و حق التوقيع لدي البنوك علي كافة الشيكات و المعامالت البنكية و التسهيالت و عقود القرض و الرهن و الودائع و
شراء االصول و المنقوالت باسم الشركة او توكيل و  ،تاريخ  27111111 :برقم 3002
 - 011نبيل كامل حنا شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة تفويض الغير في كل او بعض اختصاصته و علي ان تكون
هذه الصالحيات للسيد المهندس  /طارق وجيه ذكرى حبشى رئيس مجلس االدارة ، .تاريخ  27111111 :برقم 3002
 - 012نبيل كامل حنا شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة تفويض الغير في كل او بعض اختصاصته و علي ان تكون
هذه الصالحيات للسيد المهندس  /طارق وجيه ذكرى حبشى رئيس مجلس االدارة ، .تاريخ  27111111 :برقم 3002
 - 013طارق وجيه ذكرى حبشى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة تفويض الغير في كل او بعض اختصاصته و علي ان تكون
هذه الصالحيات للسيد المهندس  /طارق وجيه ذكرى حبشى رئيس مجلس االدارة ، .تاريخ  27111111 :برقم 3002
 - 014طارق وجيه ذكرى حبشى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة تفويض الغير في كل او بعض اختصاصته و علي ان تكون
هذه الصالحيات للسيد المهندس  /طارق وجيه ذكرى حبشى رئيس مجلس االدارة ، .تاريخ  27111111 :برقم 3002
 - 010عمرو محمد فهمى يوسف الدجوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة القابضه للغازات الطبيعيه ش م
م ( ايجاس )  ،تاريخ  27111111 :برقم 31011
 - 010عمرو محمد فهمى يوسف الدجوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة القابضه للغازات الطبيعيه ش م
م ( ايجاس )  ،تاريخ  27111111 :برقم 31011
 - 010عمرو محمد فهمى يوسف الدجوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة القابضه للغازات الطبيعيه ش م
م ( ايجاس )  ،تاريخ  27111111 :برقم 31011
 - 011عمرو محمد فهمى يوسف الدجوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركة القابضه للغازات الطبيعيه ش م
م ( ايجاس )  ،تاريخ  27111111 :برقم 31011
 - 011احمد احمد محمد لكوظ شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة -يكون التوقيع علي الشيكات كاالتي  -:توقيع اول  /السيد
المهندس  /محمود رشدي حسن خاطر المدير التنفيذي و الممثل القانوني للشركة و السيد  /احمد محمد سمير راضوان القائم باعمال

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

83

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

المدير المالي  - .توقيع ثانى  -:السيد المهندس  /احمد احمد محمد لكوظ رئيس مجلس االدارة او السيد المهندس  /جعفر زكي محمد
ابراهيم نائب رئيس مجلس االدارة  ،تاريخ  27111111 :برقم 00204
 - 017ريتشارد جون سكوت نيلسون شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -التجديد لمجلس االدارة لمدة ثالث سنوات جديده ، .
تاريخ  27111111 :برقم 2427
 - 011عبد الرحمن ابو بكر مصطفي الريس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة تفويض كال من  /السيد  /عبدالرحمن ابو بكر
مصطفي الريس  -رئيس مجلس االداره و السيد  /احمد امين بكر مصطفي محمد الريس  -نائب رئيس مجلس االدارة و السيد /
محمد احمد امين بكر مصطفي الريس  -عضو مجلس االدارة بمراقبه سير العمل للشركة و تفقد قرارات الشركة و التوقيع علي
معامالت الشركة و التوقيع علي هذه المعامالت و التعهدات من مجلس االدارة و التوقيع عن الشركة في كل تعامالت الشركة من
سحب و ايداع من جميع البنوك الخاصة بالشركة مجتمعين او منفردين في كافة المهام  ، .تاريخ  27111121 :برقم 1701
 - 012خالد ابراهيم الدسوقى محمد البنا توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة الموافقة باالجماع علي كفالة الشركة للغير و تفويض
كال من السيد  /خالد إبراهيم الدسوقى محمد البنا رئيس مجلس اإلدارة و السيد  /حسين إبراهيم الدسوقى محمد البنا نائب رئيس
مجلس اإلدارة و العضو المنتدب و السيد  /احمد إبراهيم الدسوقى محمد البنا عضو مجلس اإلدارة المنتدب (منفردين) فى تمثيل
الشركة و التوقيع نيابة عنها في كفالة الغير ، .تاريخ  27111121 :برقم 4330
 - 013خالد ابراهيم الدسوقى محمد البنا توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة الموافقة باالجماع علي كفالة الشركة للغير و تفويض
كال من السيد  /خالد إبراهيم الدسوقى محمد البنا رئيس مجلس اإلدارة و السيد  /حسين إبراهيم الدسوقى محمد البنا نائب رئيس
مجلس اإلدارة و العضو المنتدب و السيد  /احمد إبراهيم الدسوقى محمد البنا عضو مجلس اإلدارة المنتدب (منفردين) فى تمثيل
الشركة و التوقيع نيابة عنها في كفالة الغير ، .تاريخ  27111121 :برقم 4330
 - 014خالد ابراهيم الدسوقى محمد البنا توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة الموافقة باالجماع علي كفالة الشركة للغير و تفويض
كال من السيد  /خالد إبراهيم الدسوقى محمد البنا رئيس مجلس اإلدارة و السيد  /حسين إبراهيم الدسوقى محمد البنا نائب رئيس
مجلس اإلدارة و العضو المنتدب و السيد  /احمد إبراهيم الدسوقى محمد البنا عضو مجلس اإلدارة المنتدب (منفردين) فى تمثيل
الشركة و التوقيع نيابة عنها في كفالة الغير ، .تاريخ  27111121 :برقم 4330
 - 010خالد ابراهيم الدسوقى محمد البنا شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة الموافقة باالجماع علي كفالة الشركة للغير و تفويض
كال من السيد  /خالد إبراهيم الدسوقى محمد البنا رئيس مجلس اإلدارة و السيد  /حسين إبراهيم الدسوقى محمد البنا نائب رئيس
مجلس اإلدارة و العضو المنتدب و السيد  /احمد إبراهيم الدسوقى محمد البنا عضو مجلس اإلدارة المنتدب (منفردين) فى تمثيل
الشركة و التوقيع نيابة عنها في كفالة الغير ، .تاريخ  27111121 :برقم 4330
 - 010خالد ابراهيم الدسوقى محمد البنا شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة الموافقة باالجماع علي كفالة الشركة للغير و تفويض
كال من السيد  /خالد إبراهيم الدسوقى محمد البنا رئيس مجلس اإلدارة و السيد  /حسين إبراهيم الدسوقى محمد البنا نائب رئيس
مجلس اإلدارة و العضو المنتدب و السيد  /احمد إبراهيم الدسوقى محمد البنا عضو مجلس اإلدارة المنتدب (منفردين) فى تمثيل
الشركة و التوقيع نيابة عنها في كفالة الغير ، .تاريخ  27111121 :برقم 4330
 - 010خالد ابراهيم الدسوقى محمد البنا شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة الموافقة باالجماع علي كفالة الشركة للغير و تفويض
كال من السيد  /خالد إبراهيم الدسوقى محمد البنا رئيس مجلس اإلدارة و السيد  /حسين إبراهيم الدسوقى محمد البنا نائب رئيس
مجلس اإلدارة و العضو المنتدب و السيد  /احمد إبراهيم الدسوقى محمد البنا عضو مجلس اإلدارة المنتدب (منفردين) فى تمثيل
الشركة و التوقيع نيابة عنها في كفالة الغير ، .تاريخ  27111121 :برقم 4330
 - 011احمد ابراهيم الدسوقى محمد البنا توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة الموافقة باالجماع علي كفالة الشركة للغير و تفويض
السيد  /احمد ابراهيم الدسوقي محمد البنا  -رئيس مجلس االدارة في تمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها في كفالة الغير ، .تاريخ :
 27111121برقم 17201
 - 011احمد ابراهيم الدسوقى محمد البنا توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة الموافقة باالجماع علي كفالة الشركة للغير و تفويض
السيد  /احمد ابراهيم الدسوقي محمد البنا  -رئيس مجلس االدارة في تمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها في كفالة الغير ، .تاريخ :
 27111121برقم 17201
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 - 177احمد ابراهيم الدسوقى محمد البنا توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة الموافقة باالجماع علي كفالة الشركة للغير و تفويض
السيد  /احمد ابراهيم الدسوقي محمد البنا  -رئيس مجلس االدارة في تمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها في كفالة الغير ، .تاريخ :
 27111121برقم 17201
 - 171احمد ابراهيم الدسوقى محمد البنا شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة الموافقة باالجماع علي كفالة الشركة للغير و تفويض
السيد  /احمد ابراهيم الدسوقي محمد البنا  -رئيس مجلس االدارة في تمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها في كفالة الغير ، .تاريخ :
 27111121برقم 17201
 - 172احمد ابراهيم الدسوقى محمد البنا شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة الموافقة باالجماع علي كفالة الشركة للغير و تفويض
السيد  /احمد ابراهيم الدسوقي محمد البنا  -رئيس مجلس االدارة في تمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها في كفالة الغير ، .تاريخ :
 27111121برقم 17201
 - 173احمد ابراهيم الدسوقى محمد البنا شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة الموافقة باالجماع علي كفالة الشركة للغير و تفويض
السيد  /احمد ابراهيم الدسوقي محمد البنا  -رئيس مجلس االدارة في تمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها في كفالة الغير ، .تاريخ :
 27111121برقم 17201
 - 174سامى امام كامل النحاس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب -وافق مجلس االدارة على قرار السيد /رئيس
مجلس االدارة بتعيين السيد  /محمد سامى عبد الوهاب صالح مدير عام للشركة وتفويضه فى جزء من اختصاصاته وهو التمثيل
القانونى للشركه امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والتوقيع على العقود المبرمه مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه التى
تحقق غرض الشركه ونشاطها ويكون له كافة الصالحيات فى ذلك وتقع عليه المسئوليه القانونيه فى مخالفة غرض الشركة ونشاطها
والنظام االساسى لها ، .تاريخ  27111122 :برقم 3700
 - 170ابراهيم السيد عبد القادر السيد شركة مساهمة مدير عام -حق االدارة التوقيع امام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية
و القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص و كافة اشكالهم و تسيير امور الشركة اليومية و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها
و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات االذنية و التجارية و ابرام كافة الصفقات التي تتعلق بمعامالت
الشركة بالنقد او باألجل ،و له حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح الحسابات
و اصدار خطابات و شهادات الضمان  ،تاريخ  27111122 :برقم 4010
 - 170ابراهيم السيد عبد القادر السيد شركة مساهمة مدير عام و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم
الشركة و ضمن اغراضها ، .تاريخ  27111122 :برقم 4010
 - 170سامى امام كامل النحاس شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب -وافق مجلس االدارة على قرار السيد /رئيس
مجلس االدارة بتعيين السيد  /محمد سامى عبد الوهاب صالح مدير عام للشركة وتفويضه فى جزء من اختصاصاته وهو التمثيل
القانونى للشركه امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والتوقيع على العقود المبرمه مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه التى
تحقق غرض الشركه ونشاطها ويكون له كافة الصالحيات فى ذلك وتقع عليه المسئوليه القانونيه فى مخالفة غرض الشركة ونشاطها
والنظام االساسى لها ، .تاريخ  27111122 :برقم 3700
 - 171سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة و تعهداتها
كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعامالت و التعهدات من مجلس االدارة ،و لمجلس االدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او
وكالء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  .و يكون للسيد  /سمير عبد القادر عبد الغنى
نصررئيس مجلس االدارة منفردا التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و جميع
الوزارات و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  ،تاريخ  27111120 :برقم 1110
 - 171محمد سمير عبدالقادر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة و تعهداتها كل شخص
مفوض بالتوقيع علي هذه المعامالت و التعهدات من مجلس االدارة ،و لمجلس االدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكالء
مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  .و يكون للسيد  /سمير عبد القادر عبد الغنى نصررئيس
مجلس االدارة منفردا التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و جميع الوزارات و
القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  ،تاريخ  27111120 :برقم 1110
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 - 117محمود سمير عبدالقادر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة و تعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعامالت و التعهدات من مجلس االدارة ،و لمجلس االدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او
وكالء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  .و يكون للسيد  /سمير عبد القادر عبد الغنى
نصررئيس مجلس االدارة منفردا التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و جميع
الوزارات و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  ،تاريخ  27111120 :برقم 1110
 - 111هناء على أحمد ابو حويله شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة و تعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعامالت و التعهدات من مجلس االدارة ،و لمجلس االدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او
وكالء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  .و يكون للسيد  /سمير عبد القادر عبد الغنى
نصررئيس مجلس االدارة منفردا التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و جميع
الوزارات و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  ،تاريخ  27111120 :برقم 1110
 - 112احمد سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة مساهمة عضو منتدب يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة و تعهداتها
كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعامالت و التعهدات من مجلس االدارة ،و لمجلس االدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او
وكالء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  .و يكون للسيد  /سمير عبد القادر عبد الغنى
نصررئيس مجلس االدارة منفردا التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و جميع
الوزارات و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  ،تاريخ  27111120 :برقم 1110
 - 113سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة و يكون للسيد  /سمير عبد القادر عبد الغنى منفردا
حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات
الضمان و حق االقتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و
البيع و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن الصول
الشركة و ممتلكاتها العقارية بما فيها ثابت او منقول امام مصلحة الشهر  ،تاريخ  27111120 :برقم 1110
 - 114محمد سمير عبدالقادر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و يكون للسيد  /سمير عبد القادر عبد الغنى منفردا حق التعامل
مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و
حق االقتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن
و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن الصول الشركة و
ممتلكاتها العقارية بما فيها ثابت او منقول امام مصلحة الشهر  ،تاريخ  27111120 :برقم 1110
 - 110محمود سمير عبدالقادر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و يكون للسيد  /سمير عبد القادر عبد الغنى منفردا حق
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات
الضمان و حق االقتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و
البيع و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن الصول
الشركة و ممتلكاتها العقارية بما فيها ثابت او منقول امام مصلحة الشهر  ،تاريخ  27111120 :برقم 1110
 - 110هناء على أحمد ابو حويله شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و يكون للسيد  /سمير عبد القادر عبد الغنى منفردا حق
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات
الضمان و حق االقتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و
البيع و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن الصول
الشركة و ممتلكاتها العقارية بما فيها ثابت او منقول امام مصلحة الشهر  ،تاريخ  27111120 :برقم 1110
 - 110احمد سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة مساهمة عضو منتدب و يكون للسيد  /سمير عبد القادر عبد الغنى منفردا
حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات
الضمان و حق االقتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و
البيع و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن الصول
الشركة و ممتلكاتها العقارية بما فيها ثابت او منقول امام مصلحة الشهر  ،تاريخ  27111120 :برقم 1110

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

86

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 111سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة العقاري و له حق كفالة و ضمان الغير باسم الشركة
و له في ذلك كافة الصالحيات و كذلك حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجارية و
ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما
ذكر  ، .تاريخ  27111120 :برقم 1110
 - 111محمد سمير عبدالقادر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة العقاري و له حق كفالة و ضمان الغير باسم الشركة و له في
ذلك كافة الصالحيات و كذلك حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجارية و ابرام كافة
العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ، .
تاريخ  27111120 :برقم 1110
 - 127محمود سمير عبدالقادر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة العقاري و له حق كفالة و ضمان الغير باسم الشركة و له في
ذلك كافة الصالحيات و كذلك حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجارية و ابرام كافة
العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ، .
تاريخ  27111120 :برقم 1110
 - 121هناء على أحمد ابو حويله شركة مساهمة عضو مجلس ادارة العقاري و له حق كفالة و ضمان الغير باسم الشركة و له
في ذلك كافة الصالحيات و كذلك حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجارية و ابرام
كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .
 ،تاريخ  27111120 :برقم 1110
 - 122احمد سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة مساهمة عضو منتدب العقاري و له حق كفالة و ضمان الغير باسم الشركة
و له في ذلك كافة الصالحيات و كذلك حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجارية و
ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما
ذكر  ، .تاريخ  27111120 :برقم 1110
 - 123باتريك جوزيف براند شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب .1
لكل من السيد /دافيد البيرت ميشيل كليمنس والسيد  /ستيفان كلود أدريان أريجو لوميتر.

الموافقة علي الغاء سلطات التوقيع

 -2الموافقة على اضافة منح سلطات التوقيع االتى :
ألى إثنين مجتمعين من السيد /برنارد بيير جون ماري مانجينو بصفته عضو مجلس ادارة و السيد /أوليفييه بورتا بصفته وكيل
مفوض والسيد /وائل محمد عامر أنور بصفته وكيل مفوض حق التعامل مع البنوك دون حد أقصى.
لكل من السيد /برنارد بيير جون ماري مانجينو والسيد /أوليفييه بورتا بصفته وكيل مفوض  ،تاريخ 27111120 :
2030

برقم

 - 124باتريك جوزيف براند شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب والسيد /وائل محمد عامر أنور بصفته وكيل
مفوض التوقيع منفردين على الشيكات و المدفوعات و التحويالت الخاصة لكل من مصلحة الضرائب و التأمينات اإلجتماعية و
مصلحة الجمارك ومكاتب العمل و كافة الجهات الحكومية والتوقيع على كافة المستندات لإلستيراد والتصدير والمدفوعات الخاصة
بها دون حد أقصى منفردين ، .تاريخ  27111120 :برقم 2030
 - 120وليد نورالدين عبدالعظيم قاسم شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  -ممثال عن شركة سى تى اى بى اويل اند غاز
انترناشيونال ليمتد بدال من السيد  /عصام احمد محمد جنينه الممثل السابق للشركة )  ،تاريخ  27111120 :برقم 3073
 - 120حسام رضا احمد جنينة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -ممثال عن شركة سى تى اى بى اويل اند غاز
انترناشيونال ليمتد بدال من السيد  /عصام احمد محمد جنينه الممثل السابق للشركة )  ،تاريخ  27111120 :برقم 3073
 - 120عاطف عدلى حكيم شركة مساهمة مدير فرع بدال من ا /مجدى جيد جاب هللا  ،تاريخ 27111120 :
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برقم 00104

 - 121عاطف عدلى حكيم شركة مساهمة مدير فرع بدال من أ /مجدى جيد جاب هللا  ،تاريخ 27111120 :

 - 121وليد محمد محمد حسين غلوش شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب يكون االدارة و التوقيع لرئيس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب منفردا فى 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 والمصارف والتوقيع على الشيكات واالفراج عن راس المال كل ذلك باسم الشركة
ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع الرهن الصول الشركة  ،تاريخ  27111120 :برقم 3010
 - 137محمد محمد حسين غلوش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يكون االدارة و التوقيع لرئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب منفردا فى 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 والمصارف والتوقيع على الشيكات واالفراج عن راس المال كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك
لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع الرهن الصول الشركة  ،تاريخ  27111120 :برقم 3010
 - 131اسامه علي احمد علي عبدهللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يكون االدارة و التوقيع لرئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب منفردا فى 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 والمصارف والتوقيع على الشيكات واالفراج عن راس المال كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك
لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع الرهن الصول الشركة  ،تاريخ  27111120 :برقم 3010
 - 132وليد محمد محمد حسين غلوش شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممتلكها العقارية وله الحق فى تعين
واستصدار خطابات وشهادات الضمان كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع واالقتراض والرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العقارية وله حق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
أو باألجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، 7تاريخ  27111120 :برقم 3010
 - 133محمد محمد حسين غلوش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممتلكها العقارية وله الحق فى تعين واستصدار خطابات
وشهادات الضمان كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع واالقتراض والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله حق
تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل ولهم حق توكيل
او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، 7تاريخ  27111120 :برقم 3010
 - 134اسامه علي احمد علي عبدهللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممتلكها العقارية وله الحق فى تعين واستصدار
خطابات وشهادات الضمان كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع واالقتراض والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية
وله حق تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل
ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، 7تاريخ  27111120 :برقم 3010
 - 130توفيق يوسف توفيق نعمه لحام شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تاريخ 27111120 :

برقم 01

 - 130حسن جمال ابو المعاطى عون شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة منتدب  ،تاريخ 27111120 :

برقم 01

 - 130محمد وحيد محمد ماهر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تاريخ 27111120 :

برقم 01
برقم 01

 - 131شريف عالء احمد حسن الزيات شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تاريخ 27111120 :
 - 131عالء الدين جمال ابوالمعاطى عون شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تاريخ 27111120 :
 - 147عمرو محمد انور جمال عون شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تاريخ 27111120 :
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 - 141اميره جمال ابو المعاطي عون شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تاريخ 27111120 :

برقم 01

 - 142توفيق يوسف توفيق نعمه لحام شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوي الخبره  ،تاريخ 27111120 :

برقم 01

 - 143حسن جمال ابو المعاطى عون شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة من ذوي الخبره  ،تاريخ 27111120 :

برقم 01

 - 144محمد وحيد محمد ماهر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوي الخبره  ،تاريخ 27111120 :

برقم 01
برقم

 - 140شريف عالء احمد حسن الزيات شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوي الخبره  ،تاريخ 27111120 :
01

برقم

 - 140عالء الدين جمال ابوالمعاطى عون شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوي الخبره  ،تاريخ 27111120 :
01
 - 140عمرو محمد انور جمال عون شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوي الخبره  ،تاريخ 27111120 :

برقم 01

 - 141اميره جمال ابو المعاطي عون شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوي الخبره  ،تاريخ 27111120 :

برقم 01

 - 141توفيق يوسف توفيق نعمه لحام شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مع االبقاء علي كافة الصالحيات و االختصاصات
كما هي دون اي تعديل أو تغير ، .تاريخ  27111120 :برقم 01
 - 107حسن جمال ابو المعاطى عون شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  -مع االبقاء علي كافة الصالحيات و االختصاصات
كما هي دون اي تعديل أو تغير ، .تاريخ  27111120 :برقم 01
 - 101محمد وحيد محمد ماهر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مع االبقاء علي كافة الصالحيات و االختصاصات كما هي
دون اي تعديل أو تغير ، .تاريخ  27111120 :برقم 01
 - 102شريف عالء احمد حسن الزيات شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مع االبقاء علي كافة الصالحيات و االختصاصات
كما هي دون اي تعديل أو تغير ، .تاريخ  27111120 :برقم 01
 - 103عالء الدين جمال ابوالمعاطى عون شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مع االبقاء علي كافة الصالحيات و
االختصاصات كما هي دون اي تعديل أو تغير ، .تاريخ  27111120 :برقم 01
 - 104عمرو محمد انور جمال عون شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مع االبقاء علي كافة الصالحيات و االختصاصات
كما هي دون اي تعديل أو تغير ، .تاريخ  27111120 :برقم 01
 - 100اميره جمال ابو المعاطي عون شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مع االبقاء علي كافة الصالحيات و االختصاصات
كما هي دون اي تعديل أو تغير ، .تاريخ  27111120 :برقم 01
 - 100جمال عمر حافظ محمد نجيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -انتخاب مجلس االدارة لدوره قادمة مدتها ثالث
سنوات  ،تاريخ  27111121 :برقم 204
 - 100ممدوح فخر الدين حسين محمد الروبى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  -انتخاب مجلس االدارة لدوره قادمة مدتها
ثالث سنوات  ،تاريخ  27111121 :برقم 204
 - 101حمزة محمد سعيد الشيباوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -انتخاب مجلس االدارة لدوره قادمة مدتها ثالث سنوات ،
تاريخ  27111121 :برقم 204
 - 101جمال عمر حافظ محمد نجيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب ممثل شركة االتحادية لالستثمارات الصناعية
ش ذ م م  ،تاريخ  27111121 :برقم 204
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 - 107ممدوح فخر الدين حسين محمد الروبى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة المنتدب ممثل شركة االتحادية لالستثمارات
الصناعية ش ذ م م  ،تاريخ  27111121 :برقم 204
 - 101حمزة محمد سعيد الشيباوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب ممثل شركة االتحادية لالستثمارات الصناعية ش
ذ م م  ،تاريخ  27111121 :برقم 204
 - 102جمال عمر حافظ محمد نجيب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة االتحادية لالستثمارات الصناعية ش ذ م م
 ، .تاريخ  27111121 :برقم 204
 - 103ممدوح فخر الدين حسين محمد الروبى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ممثل شركة االتحادية لالستثمارات الصناعية
ش ذ م م  ، .تاريخ  27111121 :برقم 204
 - 104حمزة محمد سعيد الشيباوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة االتحادية لالستثمارات الصناعية ش ذ م م .
 ،تاريخ  27111121 :برقم 204
 - 100عبير محمود احمد عياد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لبنك االستثمار القومي بدال من  /رمضان احمد ابراهيم
 ،تاريخ  27111121 :برقم 0074
 - 100سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  -يكون للسيد  /سمير عبد القادر عبد الغني نصر
رئيس مجلس اإلدرة منفردا التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وجميع الوزارات
والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  .ويكون للسيد  /سمير عبد القادر عبد الغني نصر منفردا حق التعامل
مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق
االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك حق  ،تاريخ  27111121 :برقم 1110
 - 100سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول
الشركة وممتلكاتها العقارية بما فيها ثابت أو منقول امام مصلحة الشهر العقاري وذلك للنفس أو للغير وله حق كفالة وضمان الغير
بإسم الشركة وله في ذلك كافة الصالحيات وكذلك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وحق توكيل او تفويض الغير
في كل او بعض ما ذكر .
ويكون للسيد  /سمير عبد القادر عبد  ،تاريخ 27111121 :

برقم 1110

 - 101سمير عبد القادر عبد الغنى نصر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة الغني نصر الحق في التوقيع نيابة عن الشركة علي
عقود اإلقتراض والرهن فضال عن حقه في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وذلك لصالح نفسه أو الغير أو لصالح
البنوك  ، .تاريخ  27111121 :برقم 1110
 - 101احمد كامل سيد قنديل شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين على ان يكون باسم الشركة و فى اغراضها سواء بالنسبة للحسابات المدينة و االقتراض
من البنوك باية طريقة كانت و التعامل مع كافة البنوك و كافة الجهات الحكومية و لهم القيام بكافة اعمال التصرفات القانونية كالبيع
و الرهن الصول الشركة و التوقيع علي عقود حق كفالة الغير كما لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه االعمال  ،تاريخ :
 27111121برقم 1711
 - 107احمد كامل سيد قنديل شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين على ان يكون باسم الشركة و فى اغراضها سواء بالنسبة للحسابات المدينة و االقتراض
من البنوك باية طريقة كانت و التعامل مع كافة البنوك و كافة الجهات الحكومية و لهم القيام بكافة اعمال التصرفات القانونية كالبيع
و الرهن الصول الشركة و التوقيع علي عقود حق كفالة الغير كما لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه االعمال  ،تاريخ :
 27111121برقم 1711
 - 101محمد كامل سيد احمد قنديل شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين على ان يكون باسم الشركة و فى اغراضها سواء بالنسبة للحسابات المدينة و االقتراض
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من البنوك باية طريقة كانت و التعامل مع كافة البنوك و كافة الجهات الحكومية و لهم القيام بكافة اعمال التصرفات القانونية كالبيع
و الرهن الصول الشركة و التوقيع علي عقود حق كفالة الغير كما لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه االعمال  ،تاريخ :
 27111121برقم 1711
 - 102محمد كامل سيد احمد قنديل شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين على ان يكون باسم الشركة و فى اغراضها سواء بالنسبة للحسابات المدينة و االقتراض
من البنوك باية طريقة كانت و التعامل مع كافة البنوك و كافة الجهات الحكومية و لهم القيام بكافة اعمال التصرفات القانونية كالبيع
و الرهن الصول الشركة و التوقيع علي عقود حق كفالة الغير كما لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه االعمال  ،تاريخ :
 27111121برقم 1711
 - 103محمد جمال السيد احمد قنديل شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين على ان يكون باسم الشركة و فى اغراضها سواء بالنسبة للحسابات المدينة و االقتراض
من البنوك باية طريقة كانت و التعامل مع كافة البنوك و كافة الجهات الحكومية و لهم القيام بكافة اعمال التصرفات القانونية كالبيع
و الرهن الصول الشركة و التوقيع علي عقود حق كفالة الغير كما لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه االعمال  ،تاريخ :
 27111121برقم 1711
 - 104محمد جمال السيد احمد قنديل شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين على ان يكون باسم الشركة و فى اغراضها سواء بالنسبة للحسابات المدينة و االقتراض
من البنوك باية طريقة كانت و التعامل مع كافة البنوك و كافة الجهات الحكومية و لهم القيام بكافة اعمال التصرفات القانونية كالبيع
و الرهن الصول الشركة و التوقيع علي عقود حق كفالة الغير كما لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه االعمال  ،تاريخ :
 27111121برقم 1711
 - 100احمد جمال السيد احمد قنديل شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين على ان يكون باسم الشركة و فى اغراضها سواء بالنسبة للحسابات المدينة و االقتراض
من البنوك باية طريقة كانت و التعامل مع كافة البنوك و كافة الجهات الحكومية و لهم القيام بكافة اعمال التصرفات القانونية كالبيع
و الرهن الصول الشركة و التوقيع علي عقود حق كفالة الغير كما لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه االعمال  ،تاريخ :
 27111121برقم 1711
 - 100احمد جمال السيد احمد قنديل شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين على ان يكون باسم الشركة و فى اغراضها سواء بالنسبة للحسابات المدينة و االقتراض
من البنوك باية طريقة كانت و التعامل مع كافة البنوك و كافة الجهات الحكومية و لهم القيام بكافة اعمال التصرفات القانونية كالبيع
و الرهن الصول الشركة و التوقيع علي عقود حق كفالة الغير كما لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض هذه االعمال  ،تاريخ :
 27111121برقم 1711
 - 100نبيل محمد محمد عبد العال ذات مسئولية محدودة مدير عام استقاله  ،تاريخ 27111121 :

برقم 047

 - 101محمد ناصر محمد محمد عبد العال ذات مسئولية محدودة مدير عام استقاله  ،تاريخ 27111121 :

برقم 047

ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
تجديدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سليمان معوض سليمان خمس سنوات من  ، 2300 27/11/2710تاريخ 27111170 :

برقم 002

 - 2البلتاجي للهندسة والمقاوالت واالستثمار العقاري لصاحبها سيد أحمد فؤاد البلتاجي 0سنوات من  ، 2303 14/0/2710تاريخ
 27111170 :برقم 4100
 - 3الفراعنه للصناعات الكهربائية لصاحبها محرز عبد الستار الكومى عبادة خمس سنوات من  ، 2431 0/0/2710تاريخ :
 27111112برقم 4004
 - 4بريمو للصناعات الكهربائية لصاحبها محرز عبد الستار الكومى عباده خمس سنوات من  ، 2431 0/0/2710تاريخ :
 27111112برقم 4004
 - 0الفا جاز لتصنيع وتجميع االجهزة الكهربائية لصاحبها اشرف السيد سالم عفيفى خمس سنوات من ، 2441 21/1/2711
تاريخ  27111112 :برقم 0040
 - 0الفا جاز لصاحبها اشرف السيد سالم عفيفى خمس سنوات من  ، 2441 21/1/2711تاريخ 27111112 :

برقم 0040

 - 0كوبى سنتر للكمبيوتر لصاحبها معوض سليمان رزق هللا إبراهيم خمس سنوات من  ، 2400 1/1/2710تاريخ :
 27111114برقم 4241
 - 1المركز المصرىالسعودى للتوريدات العمومية لصاحبها على محمود محمد عبد العزيز(تم نقل السجل لمكتب استثمار العاشر من
رمضان  )10/11/2711خمس سنوات من  ، 2400 27/1/2710تاريخ  27111110 :برقم 3210
 - 1فيوتشر للتوريدات العمومية وتكنولوجيا الحاسبات لصاحبها محمد زغلول طه السيد خمس سنوات من 2400 37/17/2711
 ،تاريخ  27111111 :برقم 2000
 - 17الفنية لتشغيل المعادن لصاحبها مجدى فرج اسكندر يوسف خمس سنوات من  ، 2414 2/12/2711تاريخ 27111111 :
برقم 2033
 - 11االندلس للتوريدات الغذائية لصاحبها سماح عبدالحميد سعيد متولى خمس سنوات من  ، 2002 1/0/2710تاريخ :
 27111121برقم 304
ــــــــــــــــــــــ
تجديدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1صالح بن ناصر بن محمد الدخيل وشريكية المصرية السعودية لتقنية المعلومات خمس سنوات من ، 2347 11/3/2710
تاريخ  27111171 :برقم 1411
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 - 2شركة اس ان ام للغزل و النسيج و الصباغة  SNM FOr spinning weaving and dyeingبنظام المناطق الحرة الخاصه
خمس سنوات من  ، 2341 2/3/2710تاريخ  27111171 :برقم 4710
برقم

 - 3شركة صناعه مواسير و منتجات البالستيك ش م م خمس سنوات من  ، 2331 21/17/2711تاريخ 27111171 :
2007
 - 4مستر مشروم السيد اسماعيل احمد سويلم وشريكية خمس سنوات من ، 2302 11/17/2711تاريخ 27111174 :
1101
 - 0ابناء الشرقية لالستثمار العقارى خمس سنوات من  ، 2300 0/0/2711تاريخ 27111174 :

برقم 2301

 - 0مصر الدولية للصناعه احمد سيد رفاعى وشركاة خمس سنوات من  ، 2304 12/11/2711تاريخ 27111174 :
177770
 - 0اتالنتيك للتجارة خمس سنوات من  ، 2303 3/11/2711تاريخ 27111170 :
 - 1بنك اتش اس بى سى

 ، 2304تاريخ 27111170 :

برقم 1040

 - 1بنك اتش اس بى سى

 ، 2300تاريخ 27111170 :

برقم 1040

برقم

برقم

برقم 2001

 - 17مفيده فهيم مصطفى وشركائها ( تم نقل السجل الي مكتب استثمار العاشر اعتبارا من  )1/11/2711خمس سنوات من
 ، 2314 23/0/2710تاريخ  27111170 :برقم 1001
 - 11شركة جمال خليل محمد خليل الكيرة و شريكه خمس سنوات من  ، 2310 2/0/2713تاريخ 27111170 :
2310

برقم

 - 12تعديل االسم التجارى  :شركة جمال خليل محمد خليل الكيرة و شريكيه خمس سنوات من  ، 2310 2/0/2713تاريخ :
 27111170برقم 2310
 - 13تعديل االسم التجارى  :شركة جمال خليل محمد خليل الكيرة و شريكته خمس سنوات من  ، 2310 2/0/2713تاريخ :
 27111170برقم 2310
 - 14شركة جمال خليل محمد خليل الكيرة و شريكه خمس سنوات من  ، 2310 2/0/2713تاريخ 27111170 :
2310

برقم

 - 10تعديل االسم التجارى  :شركة جمال خليل محمد خليل الكيرة و شريكيه خمس سنوات من  ، 2310 2/0/2713تاريخ :
 27111170برقم 2310
 - 10تعديل االسم التجارى  :شركة جمال خليل محمد خليل الكيرة و شريكته خمس سنوات من  ، 2310 2/0/2713تاريخ :
 27111170برقم 2310
 - 10شركة جمال خليل محمد خليل الكيرة و شريكه خمس سنوات من  ، 2311 2/0/2711تاريخ 27111170 :
2310

برقم

 - 11تعديل االسم التجارى  :شركة جمال خليل محمد خليل الكيرة و شريكيه خمس سنوات من  ، 2311 2/0/2711تاريخ :
 27111170برقم 2310
 - 11تعديل االسم التجارى  :شركة جمال خليل محمد خليل الكيرة و شريكته خمس سنوات من  ، 2311 2/0/2711تاريخ :
 27111170برقم 2310
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برقم

 - 27شركة جمال خليل محمد خليل الكيرة و شريكه خمس سنوات من  ، 2311 2/0/2711تاريخ 27111170 :
2310

 - 21تعديل االسم التجارى  :شركة جمال خليل محمد خليل الكيرة و شريكيه خمس سنوات من  ، 2311 2/0/2711تاريخ :
 27111170برقم 2310
 - 22تعديل االسم التجارى  :شركة جمال خليل محمد خليل الكيرة و شريكته خمس سنوات من  ، 2311 2/0/2711تاريخ :
 27111170برقم 2310
 - 23شركة تورنادو مارين ايمن موسى السيد و شريكه خمس سنوات من  ، 2310 3/1/2714تاريخ 27111171 :
1101
 - 24شركه احمد احمد عيد و شريكيه خمس سنوات من  ، 2310 37/1/2710تاريخ 27111171 :

برقم 4000

 - 20شركه احمد احمد عيد و شريكيه خمس سنوات من  ، 2310 37/1/2710تاريخ 27111171 :

برقم 4000

برقم

 - 20شركه احمد احمد عيد و شريكه  --السمه التجاريه للشركه  --الجمهوريه لالدوات الكهربائيه و الميكانيكيه خمس سنوات من
 ، 2310 37/1/2710تاريخ  27111171 :برقم 4000
 - 20شركه احمد احمد عيد و شريكيه خمس سنوات من  ، 2310 37/1/2710تاريخ 27111171 :

برقم 4000

 - 21شركه احمد احمد عيد و شريكيه خمس سنوات من  ، 2310 37/1/2710تاريخ 27111171 :

برقم 4000

 - 21شركه احمد احمد عيد و شريكه  --السمه التجاريه للشركه  --الجمهوريه لالدوات الكهربائيه و الميكانيكيه خمس سنوات من
 ، 2310 37/1/2710تاريخ  27111171 :برقم 4000
 - 37أحمد عبد السالم سعيد الشربينى وشريكه خمس سنوات من  ، 2417 20/3/2711تاريخ 27111111 :

برقم 0343

 - 31احمد عبد السالم سعيد الشربينى وشركاه خمس سنوات من  ، 2417 20/3/2711تاريخ 27111111 :

برقم 0343

 - 32أحمد عبد السالم سعيد الشربينى وشريكه خمس سنوات من  ، 2417 20/3/2711تاريخ 27111111 :

برقم 0343

 - 33احمد عبد السالم سعيد الشربينى وشركاه خمس سنوات من  ، 2417 20/3/2711تاريخ 27111111 :

برقم 0343

 - 34ابراهيم احمد سليمان سالم و شركاه خمس سنوات من  ، 2411 24/0/2710تاريخ 27111111 :

برقم 3047

 - 30الطاهر العمال الحفر ومواد البناء والمقاوالت خمس سنوات من ، 2420 10/11/2711تاريخ 27111111 :
2073

برقم

 - 30شركة ال حكيم بتروليم (احمد عبد الحكيم هاشم و شركاه ) خمس سنوات من  ، 2471 20/3/2711تاريخ 27111111 :
برقم 2100
 - 30تراست جلوبال للنقل والتجارة خمس سنوات من  ، 2430 13/17/2711تاريخ 27111112 :

برقم 0072

 - 31شركة محمد على عويس غريب و شريكيه خمس سنوات من  ، 2444 12/1/2711تاريخ 27111112 :

برقم 2447

 - 31الزهور للخدمات الطبية محفوظ سليمان ابو بكر وشركاه خمس سنوات من  ، 2431 1/1/2710تاريخ 27111112 :
برقم 31200
 - 47مركز الزهور لالطفال محمد زكى محمد حسين وسناء راشد وشركاهم خمس سنوات من  ، 2431 1/1/2710تاريخ :
 27111112برقم 31200
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 - 41ابراهيم تميمى عبد العزيز ومسعد محمد مسعد ابو الرجال خمس سنوات من  ، 2441 1/4/2710تاريخ 27111113 :
برقم 3440
 - 42دياجر الرمال الخضراء خمس سنوات من  ، 2407 14/0/2710تاريخ 27111113 :

برقم 4224

 - 43البنك االهلى المتحد  -مصر خمس سنوات من  ، 2403 4/1/2710تاريخ 27111113 :

برقم 3103

 - 44البنك االهلى المتحد  -مصر خمس سنوات من  ، 2404 22/12/2710تاريخ 27111113 :

برقم 4401

 - 40ستارز كريستال للصناعات الكيماويه (حسين علوان عزيزوشركاه) خمس سنوات من  ، 2401 0/0/2771تاريخ :
 27111113برقم 30210
 - 40ستارز كريستال للصناعات الكيماويه (حسين علوان عزيز وشركاه ) خمس سنوات من  ، 2401 0/0/2771تاريخ :
 27111113برقم 30210
 - 40تعديل االسم التجارى الى  :محمد محمود السيد عبده و شريكته خمس سنوات من  ، 2401 0/0/2771تاريخ :
 27111113برقم 30210
 - 41ستارز كريستال للصناعات الكيماويه (حسين علوان عزيزوشركاه) خمس سنوات من  ، 2401 0/0/2771تاريخ :
 27111113برقم 30210
 - 41ستارز كريستال للصناعات الكيماويه (حسين علوان عزيز وشركاه ) خمس سنوات من  ، 2401 0/0/2771تاريخ :
 27111113برقم 30210
 - 07تعديل االسم التجارى الى  :محمد محمود السيد عبده و شريكته خمس سنوات من  ، 2401 0/0/2771تاريخ :
 27111113برقم 30210
 - 01ستارز كريستال للصناعات الكيماويه (حسين علوان عزيزوشركاه) خمس سنوات من  ، 2402 0/0/2714تاريخ :
 27111113برقم 30210
 - 02ستارز كريستال للصناعات الكيماويه (حسين علوان عزيز وشركاه ) خمس سنوات من  ، 2402 0/0/2714تاريخ :
 27111113برقم 30210
 - 03تعديل االسم التجارى الى  :محمد محمود السيد عبده و شريكته خمس سنوات من  ، 2402 0/0/2714تاريخ :
 27111113برقم 30210
 - 04ستارز كريستال للصناعات الكيماويه (حسين علوان عزيزوشركاه) خمس سنوات من  ، 2402 0/0/2714تاريخ :
 27111113برقم 30210
 - 00ستارز كريستال للصناعات الكيماويه (حسين علوان عزيز وشركاه ) خمس سنوات من  ، 2402 0/0/2714تاريخ :
 27111113برقم 30210
 - 00تعديل االسم التجارى الى  :محمد محمود السيد عبده و شريكته خمس سنوات من  ، 2402 0/0/2714تاريخ :
 27111113برقم 30210
 - 00تعديل االسم التجارى الى  :الصفا لسباكة و تشكيل المعادن ( زكريا سيد أحمد حسانين حجازى و شريكه ) خمس سنوات من
 ، 2400 3/3/2711تاريخ  27111114 :برقم 01110
 - 01شركة الصفا لسباكة وتشكيل المعادن (زكريا سيد أحمد حسانين حجازى و شركاة) خمس سنوات من ، 2400 3/3/2711
تاريخ  27111114 :برقم 01110
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 - 01تعديل االسم التجارى الى  :الصفا لسباكة و تشكيل المعادن ( زكريا سيد أحمد حسانين حجازى و شريكه ) خمس سنوات من
 ، 2400 3/3/2711تاريخ  27111114 :برقم 01110
 - 07شركة الصفا لسباكة وتشكيل المعادن (زكريا سيد أحمد حسانين حجازى و شركاة) خمس سنوات من ، 2400 3/3/2711
تاريخ  27111114 :برقم 01110
 - 01جارد الين للعلوم المالحية ايجيبت  GARDLINE MARINE SCIENCES- EGYPT SAEبنظام المناطق الحرة العامة خمس
سنوات من  ، 2401 20/0/2711تاريخ  27111114 :برقم 2211
 - 02شركة البيلى اللحاق العماله المصريه بالخارج خمس سنوات من  ، 2401 27/11/2711تاريخ 27111114 :
2011

برقم

 - 03مويانج مصر للصناعة  MUYANG Egypt Industry S.A.Eخمس سنوات من  ، 2403 11/12/2711تاريخ :
 27111114برقم 0001
 - 04فامسون مصر للصناعه ( ش م م)  Famsun Egypt Industry S.A.Eخمس سنوات من  ، 2403 11/12/2711تاريخ
 27111114 :برقم 0001
 - 00العادلى اللحاق العمالة خمس سنوات من  ، 2401 0/1/2711تاريخ 27111114 :

برقم 2421

 - 00فورتيس جروب للصناعات الزجاجية ش م م  fortis group glass industryخمس سنوات من ، 2403 21/11/2710
تاريخ  27111111 :برقم 000
 - 00شركة مزارع العزيزية للدواجن جمال الشاذلى سليم وشركاة خمس سنوات من  ، 2413 22/1/2711تاريخ :
 27111111برقم 30371
 - 01شركة العقارات العربية خمس سنوات من  ، 2410 20/17/2711تاريخ 27111111 :

برقم 0070

 - 01مزمل مصطفى حمد احمد وشركاه بنظام المناطق الحرة العامة بعتاقة السويس خمس سنوات من ، 2071 2/17/2711
تاريخ  27111121 :برقم 0010
 - 07شركة شارم ترافيل للسياحة ش م م خمس سنوات من  ، 2014 14/11/2717تاريخ 27111122 :

برقم 3011

 - 01شارم ترانسبورت للنقل السياحى ش م م خمس سنوات من  ، 2014 14/11/2717تاريخ 27111122 :
 - 02شركة شارم ترافيل للسياحة ش م م خمس سنوات من  ، 2010 14/11/2710تاريخ 27111122 :

برقم 3011

 - 03شارم ترانسبورت للنقل السياحى ش م م خمس سنوات من  ، 2010 14/11/2710تاريخ 27111122 :
 - 04مركز الهدى لتحاليل األنسجة والخاليا خمس سنوات من  ، 2022 20/17/2710تاريخ 27111120 :
 - 00اتالنتيك بويلر خمس سنوات من  ، 1010 37/3/2711تاريخ 27111120 :

برقم 3011

برقم 3011
برقم 4307

برقم 2111

 - 00ايجيتك لكابالت وشبكات االتصاالت خمس سنوات من  ، 2047 13/12/2711تاريخ 27111120 :
 - 00سويدكس للكابالت -السويدى خمس سنوات من  ، 2047 13/12/2711تاريخ 27111120 :
 - 01ايجيتك لكابالت االتصاالت خمس سنوات من  ، 2047 13/12/2711تاريخ 27111120 :

برقم 01220
برقم 01220

 - 01انيرجيا للكابالت المتخصصة السويدى خمس سنوات من  ، 2047 13/12/2711تاريخ 27111120 :
 - 17الفؤاد الدولية للخدمات البتروليه خمس سنوات من  ، 2041 20/1/2711تاريخ 27111121 :
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 - 11المصطفى لحفر وصيانة ابار المياه خمس سنوات من  ، 2040 21/4/2710تاريخ 27111121 :

برقم 4011

 - 12الفؤاد الدولية لالستثمارات العقارية والسياحية خمس سنوات من  ، 2041 11/11/2711تاريخ 27111121 :
2010
 - 13الفيروز الدولية لالستثمار العقارى والسياحى خمس سنوات من  ، 2040 20/1/2711تاريخ 27111121 :
2070

برقم

برقم

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

بيع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1بتروليم اوف شور مارين للخدمات  PETROLEUM OFFSHORE AND MARINE SERVICES P.O.M.Sبنظام المناطق
الحرة العامه بالسويس شطب رهن تجاري لصالح البنك االهلي المصري  ،تاريخ  27111174 :برقم 2103
 - 2المتوسط للخدمات البحرية  Mediterranean offshore services company moscoبنظام المناطق الحرة العامه
بالسويس شطب رهن تجاري لصالح البنك االهلي المصري  ،تاريخ  27111174 :برقم 2103
 - 3المتوسط للخدمات البحرية  Mediterranean offshore services company moscoبنظام المناطق الحرة العامه
بالسويس شطب رهن تجاري لصالح البنك االهلي المصري  ،تاريخ  27111174 :برقم 0310
 - 4كيما المتحدة لالستيراد والتصدير ش م م شطب رهن تجاري لصالح البنك االهلي المصري  ،تاريخ 27111174 :
122

برقم

 - 0شركة سى ار اس دنيم جارمنتس ايجيبت  CRS DENIM GARMENTS EGYPTبنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد
شطب رهن تجاري لصالح بنك اتش اس تى سى  ،تاريخ  27111113 :برقم 3012
 - 0بورسعيد الوطنيه للصلب  ( N.P.S.S.حديد المصريين ) شطب رهن تجاري لصالح بنك عوده ,البنك التجارى الدولى  ,بنك
االسكندرية  ،البنك االهلى المتحد مصر  ،بنك االمارات دبى الوطنى  ،بنك مصر  ،البنك المصرى الخلي  ،تاريخ 27111111 :
برقم 33012
 - 0شركة بورسعيد للصلب شطب رهن تجاري لصالح بنك عوده ,البنك التجارى الدولى  ,بنك االسكندرية  ،البنك االهلى المتحد
مصر  ،بنك االمارات دبى الوطنى  ،بنك مصر  ،البنك المصرى الخلي  ،تاريخ  27111111 :برقم 33012
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 - 1بورسعيد الوطنيه للصلب  ( .السمة التجارية )  N.P.S.S.ان بى أس أس شطب رهن تجاري لصالح بنك عوده ,البنك
التجارى الدولى  ,بنك االسكندرية  ،البنك االهلى المتحد مصر  ،بنك االمارات دبى الوطنى  ،بنك مصر  ،البنك المصرى الخلي ،
تاريخ  27111111 :برقم 33012
 - 1إيمان محمد محمود زغلول وشريكيها  777تدوين بيانات لصالح بنك الشركة المصرفية العربية الدوليه  ،تاريخ :
 27111122برقم 0234
 - 17ممدوح احمد السيد حسانين و شريكة تدوين بيانات لصالح بنك الشركة المصرفية العربية الدوليه  ،تاريخ 27111122 :
برقم 0234
 - 11اتالنتيك بويلر  ،تاريخ 27111120 :

برقم 2111

 - 12مصر الهدى الصناعيه (عبده الخضرى عبد الرحمن ) رهن تجاري لصالح بنك قطر الوطني االهلي  ،تاريخ 27111121 :
برقم 30011
 - 13الشوه لتصنيع الشكائر المنسوجه (عبده الخصرى عبد الرحمن الشوه و شركاه) رهن تجاري لصالح بنك قطر الوطني
االهلي  ،تاريخ  27111121 :برقم 30011
 - 14تعديل االسم التجارى الى  :الشوة لتصنيع الشكائر المنسوجه (محمد الخضرى عبد الرحمن الشوه و شركاه) رهن تجاري
لصالح بنك قطر الوطني االهلي  ،تاريخ  27111121 :برقم 30011
ــــــــــــــــــــــ

بيع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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