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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،  2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  محمد البكرى محمد صالح)  لصاحبها الكونتر لتصنيع البكرى محمد صالح منشأة -  1

 الكونتر خشب ألواح لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 462 برقم 21101113 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر

 ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 - بجمصه الصناعية بالمنطقة - الثالثة بالمرحلة(  ج)  بلوك(  12)  رقم القطعة:  بجهة

 ألحكام وفقا(  شرف مندور عرفات عرفات)  لصاحبها جاهزة خرسانة مصنع شرف مندور عرفات عرفات عرفات منشأة -  2

 مصنع وتشغيل اقامة عن 011 برقم 21101131 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2112 لسنة 22 قانون

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الجاهزة الخرسانة لتصنيع

 - بجمصة الصناعية المنطقة - الثالثة بالمرحلة -(  ج)  بلوك(  21)  رقم قطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة

 أبو المتولى السميع عبد محمد)  لصاحبها LCD-PDP بالزما شاشات مصنع سراج العال أبو المتولى السميع عبد محمد منشأة -  3

 عن 01 برقم 21101131 فى قيد ، 011110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  سراج العال

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع LCD-PDP بالزما شاشات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 الصناعية المنطقة - الثالثة المرحلة(  0)  بلوك(  4)  رقم قطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - بجمصة

 ،  2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  العوضى احمد سعد ياسر)  لصاحبها االثاث لتصنيع العوضى احمد محمد سعد ياسر -  4

 بكافة الخشبى االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 402 برقم 21101120 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر

. نشاطها لمباشرة االزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع انواعه

 - لألثاث دمياط مدينة -(  ص 44)  القطعة:  بجهة ،

 ألحكام وفقا(  التلبانى مصطفى محمد عبدالمنعم شريف)  لصاحبها ABYATCO البالستيكيه المنتجات وحقن لتصنيع أبياتكو -  0

 مصنع وتشغيل اقامة عن 424 برقم 21101114 فى قيد ، 1111110111  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  2112 لسنة 22 قانون

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع البالستيكية المنتجات وحقن لتصنيع

 جمصه - بجمصه الصناعية بالمنطقة - الثالثة بالمرحلة(  د)  بلوك(  6)  رقم القطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 ، فرد تاجر ،  2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  الدكرورى فرج عزت محمد)  لصاحبها GOLDEN BIKE بيك جولدن -  6

 الهوائيه الدراجات وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 441 برقم 21101114 فى قيد ، 0111110111  ، ماله رأس

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع ومستلزماتها غيارها وقطع واالسكوتر والكهربائيه والناريه

 المنطقه امتداد - االرضى الدور(  16)  بلوك(  64)  القطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - الجديده دمياط مدينه - الصناعيه

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  صالح محمود الحميد عبد محمد)  لصاحبها للبرمجيات كوركت -  2

 ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال عن 426 برقم 21101113 فى قيد ، 2111110111  ،

 إدخال - وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع  اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات

 - االهلى البنك امام - الناصر عبد جمال ش - بلطيم:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 مراعاة مع(  كيماويه)  وشحوم زيوت لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكه ابراهيم نبيه البيومى الدين حسام -  1

   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات لوائحوال القوانين احكام

 احكام مراعاة مع(  كيماويه)  وشحوم زيوت لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 012 برقم 21101131 فى ،قيدت 3111110111

)  رقم القطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - الثالثه المرحلة -(  د)  بلوك(  12 ، 16

 و السيارات هياكل تصنيع و المعادن لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   شركاه و المكاوى حسن حافظ مصطفى -  2

 .انواعها الغياربكافة قطع و الهندسية المعدات و االالت و التوكتوك و الموتوسيكالت

 . نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 هياكل تصنيع و المعادن لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة عن ، 400 برقم 21101131 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس  

 .انواعها الغياربكافة قطع و الهندسية المعدات و االالت و التوكتوك و الموتوسيكالت و السيارات

 ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 - ببلطيم الصناعيه المنطقه - الخشبيه الصناعات بقطاع خ.ص3 - خ.ص 2 ارقام القطع:  بجهة

 كريم اآليس وعصا الطبى اللسان خافض لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكه قشطه السعيد الرحمن عبد محمد -  3

 لمباشرة زمةالال التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الخشب من

 اللسان خافض لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 420 برقم 21101111 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس.   نشاطها

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الخشب من كريم اآليس وعصا الطبى

 - قشطه السعيد الرحمن عبد أحمد ملك بالعقار - دمياط طريق ش:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 مراعاة مع المخبوزات من الحلوى منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشركاه ابوطوق مصطفى مصطفى وليد -  4

   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 مراعاة مع المخبوزات من الحلوى منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 424 برقم 21101110 فى ،قيدت 3111110111

 القطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 - بجمصه الصناعية بالمنطقة الثالثة بالمرحلة(  ى)  بلوك(  11)  رقم

 وتشغيل اقامة- والبيطرية البشرية األدوية لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكه عبدالرحمن عبداللطيف على محمد -  0

 الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل اقامة- الجلدية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة- البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع

 بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح- تجميدها أو وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ

 مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية

 ، 441 برقم 21101110 فى ،قيدت 6111110111   مالها ،رأس   الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض

 وتشغيل اقامة- البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة- والبيطرية البشرية األدوية لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن

 الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل اقامة- الجلدية المنتجات لتصنيع مصنع

 واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح- تجميدها أو وتبريدها الغذائية والمواد

 تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي

 - والنور الهدى ش 6:  بجهة ، الري طرق

 المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة  ،  شركة   وشريكه عبدالرحمن عبداللطيف على محمد -  6

 أنواع جميع تربية- 2114 لسنة 306 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2112 لسنة 301 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر

 ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية- اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات

 والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار- والتجزئه الجمله تجاره - اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج

 فى الحديثة عن ، 441 برقم 21101110 فى ،قيدت 6111110111   مالها ،رأس   والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية

 رئيس وقرار 2112 لسنة 301 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع

- اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية- 2114 لسنة 306 رقم الجمهورية
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 الجمله تجاره - اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية

 - والنور الهدى ش 6:  بجهة ، والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار- والتجزئه

 ما مراعاه مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج  ،  شركة   وشريكه عبدالرحمن عبداللطيف على محمد -  2

 بكافة االعالن و الدعايه- 2114 لسنة 306 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2112 لسنة 301 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد

 االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بإفراد االلتزام مع- المرئيه و المقرؤه و المسموعه الوسائل

 ، 2112 لسنة 22 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى

 خارج عن ، 441 برقم 21101110 فى ،قيدت 6111110111   مالها ،رأس   االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع

 بقرار ورد وما 2112 لسنة 301 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى

 بإفراد االلتزام مع- المرئيه و المقرؤه و المسموعه الوسائل بكافة االعالن و الدعايه- 2114 لسنة 306 رقم الجمهورية رئيس

 فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقله حسابات

 6:  بجهة ، االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2112 لسنة 22 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع

 - والنور الهدى ش

 القوانين احكام مراعاة مع- القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات  ،  شركة   وشريكه عبدالرحمن عبداللطيف على محمد -  4

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 مراعاة مع- القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات عن ، 441 برقم 21101110 فى ،قيدت 6111110111   مالها ،رأس  

 ش 6:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية اتوالقرار واللوائح القوانين احكام

 - والنور الهدى

 القوانين احكام مراعاة مع والكشكول الكراس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة   ،  شركة   وشركاه حسن خليل محمد عالء -  0

 3111110111   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع والكشكول الكراس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 406 برقم 21101120 فى ،قيدت

 -(  ط)  بلوك(  1)  رقم القطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - الثالثة المرحلة

 التوصيف أعمال- المخلالت وتغليف وتعبئه وتصنيع لتجهيز مصنع وتشغيل اقامة   ،  شركة   وشريكها احمد طه محمد هناء -  11

 وإنشاء والتطبيقات البرامج تاجوإن تصميم أعمال - أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل

 صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج - عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد

 الحاسبات والتطويرلنظم والتصميم التوصيف أعمال - اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال - وبيانات وصورة

 وتشغيل اقامة عن ، 421 برقم 21101114 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس   النظم وتطوير إنتاج - أنواعها بمختلف

 والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال- المخلالت وتغليف وتعبئه وتصنيع لتجهيز مصنع

 والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال - أنواعها بمختلف

 وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال - وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج - عليها

 ش - صدقا:  بجهة ، النظم وتطوير إنتاج - أنواعها بمختلف اسباتالح والتطويرلنظم والتصميم التوصيف أعمال - اإللكترونية

 - منصور محمد منصور/ ملك - الشباب مركز

 نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال - عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة  ،  شركة   وشريكها احمد طه محمد هناء -  11

 و والصورة الصوت نقل شبكات إقامة - االنترنت وخدمات االتصاالت - البيانات تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ -البيانات وتداول

 السلكيه االتصاالت وشبكات محطات وصيانه وتشغيل اداره و اقامه - المعنية الجهات من ترخيص علي الحصول بعد البيانات

 إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء- والتليفزيون االذاعه ذلك واليشمل المعنيه الجهات من ترخيص على الحصول بعد والالسلكيه

 المدمجة عن ، 421 برقم 21101114 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس   المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين

 - البيانات تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ -البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال - عليها والتدريب وتشغيلها

 - المعنية الجهات من ترخيص علي الحصول بعد البيانات و والصورة الصوت نقل شبكات إقامة - االنترنت وخدمات االتصاالت

 المعنيه الجهات من ترخيص على الحصول بعد والالسلكيه السلكيه االتصاالت وشبكات محطات وصيانه وتشغيل اداره و اقامه

 - صدقا:  بجهة ، المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء- والتليفزيون االذاعه ذلك واليشمل

 - منصور محمد منصور/ ملك - الشباب مركز ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 المعلومات مجاالت في المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء -  ،  شركة   وشريكها احمد طه محمد هناء -  12

 ذلك فى بما رقمى محتوى إلى وبيانات وصزرة صوت من التقليدى المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة - وتطويرها واالتصاالت

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع والفنى والثقافى العلمى المحتوى رقمنه

 مراكز وإدارة إنشاء - عن ، 421 برقم 21101114 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 التقليدى المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة - وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت في المتخصصة والدراسات االستشارات

 القوانين أحكام مراعاة مع والفنى والثقافى العلمى المحتوى رقمنه ذلك فى بما رقمى محتوى إلى وبيانات وصزرة صوت من

 مركز ش - صدقا:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 - منصور محمد منصور/ ملك - الشباب

 من تضمه وما العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل إقامة  ،  شركة   وشركاه احمد سيد قنديل سعد عصام -  13

 الطبية المراكز تجهيز - شغلها يتم التى األسرة عدد من بالمجان سنويا% 11 تقدم أن بشرط طبية أو عالجية داخليه أنشطة

 الواردة لألنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بافراد الشركة وتلتزم - الطبية والمعدات باألجهزة والعيادات والمستشفيات

 بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، التنفيذية والئحته االستثمار بقانون

 المستشفيات وتشغيل إقامة عن ، 444 برقم 21101112 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس   2112 لسنة 22 رقم االستثمار

 عدد من بالمجان سنويا% 11 تقدم أن بشرط طبية أو عالجية داخليه أنشطة من تضمه وما العامة أو المتكاملة أو المتخصصة

 حسابات بافراد الشركة وتلتزم - الطبية والمعدات باألجهزة والعيادات والمستشفيات الطبية المراكز تجهيز - شغلها يتم التى األسرة

 يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، التنفيذية والئحته االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة

 - شاهين محمود ش 42:  بجهة ، 2112 لسنة 22 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها

 والئحته االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته  ،  شركة   وشركاه احمد سيد قنديل سعد عصام -  14

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحته القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات التنفيذية

 444 برقم 21101112 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس.  انشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات التنفيذية والئحته االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته عن ،

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحته

 - شاهين محمود ش 42:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 تجميع او تصنيع- الفنى التعليم ومعاهد المدارس تشغيل او ادارة او انشاء  ،  شركة   وشريكه الواحد عبد السيد على السيد -  10

 أعمال- للحاسبات المكمله المعدات وتجميع تصنيع -انواعها بكافة االلكترونيات و االلى للحاسب وتركيبها والمكونات االجزاء

 والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال - أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف

 من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج - عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء

 او ادارة او انشاء عن ، 443 برقم 21101116 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس   البيانات إدخال -وبيانات وصورة صوت

 -انواعها بكافة االلكترونيات و اللىا للحاسب وتركيبها والمكونات االجزاء تجميع او تصنيع- الفنى التعليم ومعاهد المدارس تشغيل

 بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال- للحاسبات المكمله المعدات وتجميع تصنيع

 - عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال - أنواعها

 مسجد بجوار - بورسعيد ش:  بجهة ، البيانات إدخال -وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج

 -. الشرقاوى البيلى

 والتصميم التوصيف أعمال - اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي  ،  شركة   وشريكه الواحد عبد السيد على السيد -  16

 والتصميم التوصيف أعمال - عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج - أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوير

 الصوت نقل شبكات إقامة -االنترنت وخدمات االتصاالت -البيانات تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ - البيانات وتداول نقل لشبكات

 االتصاالت وشبكات محطات وصيانه وتشغيل ادارة و اقامه -.  المعنية الجهات من ترخيص علي الحصول عدب البيانات و والصورة

 علي عن ، 443 برقم 21101116 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس   من ترخيص على الحصول بعد والالسلكيه السلكيه

 النظم وتطوير إنتاج - أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوير والتصميم التوصيف أعمال - اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات

 تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ - البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال - عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة

 الجهات من ترخيص علي الحصول بعد البيانات و والصورة الصوت نقل شبكات إقامة -االنترنت وخدمات االتصاالت -البيانات

:  بجهة ، من ترخيص على الحصول بعد والالسلكيه السلكيه االتصاالت وشبكات محطات وصيانه وتشغيل ادارة و اقامه -.  المعنية

 -. الشرقاوى البيلى مسجد بجوار - بورسعيد ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 المتعلقة األنشطة - والتليفزيون االذاعه ذلك واليشمل المعنيه الجهات  ،  شركة   وشريكه الواحد عبد السيد على السيد -  12

 إنشاء- والفني والثقافي العلمي المحتوى رقمنه ذلك في بما رقمي محتوى إلى وبيانات وصورة صوت من التقليدي المحتوى بتحويل

 المتخصصة والدراسات ستشاراتاال مراكز وإدارة إنشاء- المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة

 .وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى

.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 

 - والتليفزيون االذاعه ذلك واليشمل المعنيه الجهات عن ، 443 برقم 21101116 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس

 العلمي المحتوى رقمنه ذلك في بما رقمي محتوى إلى وبيانات وصورة صوت من التقليدي المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة

 االستشارات مراكز وإدارة إنشاء- المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء- والفني والثقافي

 .وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات

 ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 

 -. الشرقاوى البيلى مسجد بجوار - بورسعيد ش:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، 2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  محمد البكرى محمد صالح)  لصاحبها الكونتر لتصنيع البكرى محمد صالح منشأة -  1

 ج)  بلوك(  12)  رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

  - بجمصه الصناعية بالمنطقة - الثالثة بالمرحلة( 

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  صالح محمود الحميد عبد محمد)  لصاحبها للبرمجيات كوركت -  2

 - االهلى البنك امام - الناصر دعب جمال ش - بلطيم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 426    برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ألحكام وفقا(  التلبانى مصطفى محمد عبدالمنعم شريف)  لصاحبها ABYATCO البالستيكيه المنتجات وحقن لتصنيع أبياتكو -  3

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2112 لسنة 22 قانون

  جمصه - بجمصه الصناعية بالمنطقة - الثالثة بالمرحلة(  د)  بلوك(  6)  رقم القطعة

  ، فرد تاجر ، 2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  الدكرورى فرج عزت محمد)  لصاحبها GOLDEN BIKE بيك جولدن -  4

 الدور(  16)  بلوك(  64)  القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 441    برقم قيده سبق

  - الجديده دمياط مدينه - الصناعيه المنطقه امتداد - االرضى

 ، 2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  العوضى احمد سعد ياسر)  لصاحبها االثاث لتصنيع العوضى احمد محمد سعد ياسر -  0

 مدينة -(  ص 44)  القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

  - لألثاث دمياط

 أبو المتولى السميع عبد محمد)  لصاحبها LCD-PDP بالزما شاشات مصنع سراج العال أبو المتولى السميع عبد محمد منشأة -  6

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 01    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  سراج العال

  - بجمصة الصناعية المنطقة - الثالثة المرحلة(  0)  بلوك(  4)  رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف

 ألحكام وفقا(  شرف مندور عرفات عرفات)  لصاحبها جاهزة خرسانة مصنع شرف مندور عرفات عرفات عرفات منشأة -  2

 قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2112 لسنة 22 قانون

  - بجمصة الصناعية المنطقة - الثالثة بالمرحلة -(  ج)  بلوك(  21)  رقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم21101122 تاريخ وفي 04   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  جبر منصور فرج اشرف)  لصاحبها تكس فوشيا -  1

 من متنوعة جاهزة ومالبس مطرز بعضها ماليات واطقم متنوع فيبر لحاف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط

 بجميع والماليات والمفروشات واالقمشة والستائر المنسوجات وتطريز تريكو أقشمة من متنوعة جاهزة ومالبس منسوجة أقشمة

 الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع وللغير المنشاة لحساب ماسبق كل وتصنيع انواعها

 .نشاطها لمباشر الالزمة التراخيص كافة على

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، 2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  محمد البكرى محمد صالح)  لصاحبها الكونتر لتصنيع البكرى محمد صالح منشأة -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  صالح محمود الحميد عبد محمد)  لصاحبها للبرمجيات كوركت -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 426   برقم

 ألحكام وفقا(  التلبانى مصطفى محمد عبدالمنعم شريف)  لصاحبها ABYATCO البالستيكيه المنتجات وحقن لتصنيع أبياتكو -  3

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2112 لسنة 22 قانون

 استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  ، فرد تاجر ، 2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  الدكرورى فرج عزت محمد)  لصاحبها GOLDEN BIKE بيك جولدن -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 441   برقم قيده سبق

 ، 2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  العوضى احمد سعد ياسر)  لصاحبها االثاث لتصنيع العوضى احمد محمد سعد ياسر -  0

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 ألحكام وفقا(  شرف مندور عرفات عرفات)  لصاحبها جاهزة خرسانة مصنع شرف مندور عرفات عرفات عرفات منشأة -  6

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2112 لسنة 22 قانون

 استثمار

 أبو المتولى السميع عبد محمد)  لصاحبها LCD-PDP بالزما شاشات مصنع سراج العال أبو المتولى السميع عبد محمد منشأة -  2

 الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 01   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2112 لسنة 22 قانون ألحكام وفقا(  سراج العال

 استثمار: التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 330    برقم قيدها سبق  ، المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، Sun Dried Egypt إيجيبت درايد صن -  1

 محمد طارق/ بملك - السياحى جمصه رافد طريق - آيه مسجد بجوار - زيان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113

  الكنانى حسن

 تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 301    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه فرحات اليمانى رضا محمد مصطفى -  2

  فرحات محمد مصطفى/  ملك بالعقار - غالب أبو ميت مدينة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 301    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه فرحات اليمانى رضا محمد مصطفى -  3

 - العزبى القادر عبد عايدة بالعقار - الناصرية مدينة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 403    برقم دهاقي سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه احمد حسين جابر محمود -  4

  - منتصر ابراهيم حسن عبده حسناء بملك - جصفا قرية - خالد أبو ميت ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 414    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، الفيومى بن -  0

  - بجمصة الصناعية بالمنطقة الرابعة المرحله(  ج)  بلوك(  4)  رقم بالقطعة فرع افتتاح ،

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 40    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، المتكامل لالثاث ديزاين مافيل -  6

  - الجديدة دمياط - 22 بلوك ، 4 ، 2 رقم ق االولى الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وتصنيع االسماك وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  بسيطة توصية ، وشريكيه الدوانسى ابراهيم سعد نظمى -  1

 انواعهما بكافة والبسكويت والمخبوزات الجافة والحلوى والشرقية والغربية السكرية والحلويات والشيكوالته انواعها بكافة الحلويات

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانيين احكام مراعاة مع واصنافهما

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 200   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها

 وتصنيع االسماك وتغليف وتجهيز لتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  بسيطة توصية ، وشركائها الشيخ يوسف على هاشم أم -  2

 انواعهما بكافة والبسكويت والمخبوزات الجافة والحلوى والشرقية والغربية السكرية والحلويات والشيكوالته انواعها بكافة الحلويات

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانيين احكام مراعاة مع واصنافهما

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101110 تاريخ وفي 321   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها

 حبوب مدشة وتشغيل إقامة_  ومشتقاته البن وتعبئة وطحن لتحميص مصنع وتشغيل إقامة  محدودة مسئولية ذات ، الفيومى بن -  3

 النشاط هذا لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع أرز ومضرب

 التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز

 وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد

 ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101123 تاريخ وفي 414   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا  

 محدودة مسئولية

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الشركة باسم التوقيع حق لهم من اختيار  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عباس مصطفى عبدهللا مصطفى -  1

 جميع مع بالتعامل منفردا وحدة الصالحية عباس مصطفى هللا عبد مصطفى/  السيد إعطاء على الحاضرون وافق  وصالحياتهم

 أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات ضمان خطابات واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات إبرام حق وله البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس زيادة

 404   برقم    21101110:  تاريخ ، تعامالت أي و واألفراد والخاصة الحكومية الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل أو

  وصالحياتهم الشركة باسم التوقيع حق لهم من اختيار  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نجيب محمد عباس مصطفى عبدهللا -  2

 البنوك جميع مع بالتعامل منفردا وحدة الصالحية عباس مصطفى هللا عبد مصطفى/  السيد إعطاء على الحاضرون وافق

 زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات ضمان خطابات واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات إبرام حق وله البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس

 404   برقم    21101110:  تاريخ ، تعامالت أي و واألفراد والخاصة الحكومية الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل

  وصالحياتهم الشركة باسم التوقيع حق لهم من اختيار  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حنيجل احمد ابراهيم رشاد سامى -  3

 البنوك جميع مع بالتعامل منفردا وحدة الصالحية عباس مصطفى هللا عبد مصطفى/  السيد إعطاء على الحاضرون وافق

 زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات ضمان خطابات واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات إبرام حق وله البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس

 404   برقم    21101110:  تاريخ ، تعامالت أي و واألفراد والخاصة الحكومية الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل

 من والرهن االقتراض حق ولهه بنكيه  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة ركةش  عباس مصطفى عبدهللا مصطفى -  4

 من التراخيص وكافة المستشفيات تراخيص واستخراج التجاري السجل في بذلك والتأشير ولصالحها الشركة باسم وذلك البنوك

 كافة مع التعاقد وحق وخالفة  ومباني أراضى من للشركة أصول شراء حق وله المعنية والمصالح الجهات وكافة الصحة وزارة

 عن والتوقيع التعامل وأشكال جهات وكافة الصحي التامين هيئة مع والتعاقد المستشفيات مع تتعاقد التي والهيئات والمصالح الجهات

 404   برقم    21101110:  تاريخ ،.  سبق فيما ولصالحها الشركة

 وذلك البنوك من والرهن االقتراض حق ولهه بنكيه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نجيب محمد عباس مصطفى عبدهللا -  0

 الصحة وزارة من التراخيص وكافة المستشفيات تراخيص واستخراج التجاري السجل في بذلك والتأشير ولصالحها الشركة باسم

 والمصالح الجهات كافة مع التعاقد وحق وخالفة  ومباني أراضى من للشركة أصول شراء حق وله المعنية والمصالح الجهات وكافة

 ولصالحها الشركة عن والتوقيع التعامل وأشكال جهات وكافة الصحي التامين هيئة مع والتعاقد المستشفيات مع تتعاقد التي والهيئات

 404   برقم    21101110:  تاريخ ،.  سبق فيما

 وذلك البنوك من والرهن االقتراض حق ولهه بنكيه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حنيجل احمد ابراهيم رشاد سامى -  6

 الصحة وزارة من التراخيص وكافة المستشفيات تراخيص واستخراج التجاري السجل في بذلك والتأشير ولصالحها الشركة باسم

 والمصالح الجهات افةك مع التعاقد وحق وخالفة  ومباني أراضى من للشركة أصول شراء حق وله المعنية والمصالح الجهات وكافة

 ولصالحها الشركة عن والتوقيع التعامل وأشكال جهات وكافة الصحي التامين هيئة مع والتعاقد المستشفيات مع تتعاقد التي والهيئات

 404   برقم    21101110:  تاريخ ،.  سبق فيما

 وافق  وصالحياتهم الشركة باسم التوقيع حق لهم من تعديل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  علي محمد عبدالرحمن محمد -  2

 -: من كال إعطاء على الحاضرون

 البنوك جميع مع بالتعامل منفردين او مجتمعين الصالحية سليم متولي سمير احمد-2 هالل احمد اللطيف عبد اشرف شيماء-1

 زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات ضمان خطابات واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات إبرام حق ولهم البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس

 04   برقم    21101110:  تاريخ ، الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل

 وافق  وصالحياتهم الشركة باسم التوقيع حق لهم من تعديل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم متولي سمير احمد -  4

 -: من كال إعطاء على الحاضرون

 البنوك جميع مع بالتعامل منفردين او مجتمعين الصالحية سليم متولي سمير احمد-2 هالل احمد اللطيف عبد اشرف شيماء-1

 زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات ضمان خطابات واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات إبرام حق ولهم البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس

 04   برقم    21101110:  تاريخ ، الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل

  وصالحياتهم الشركة باسم التوقيع حق لهم من تعديل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدسوقي عبداللطيف ابوالعزايم احمد -  0

 -: من كال إعطاء على الحاضرون وافق

 البنوك جميع مع بالتعامل منفردين او مجتمعين الصالحية سليم متولي سمير احمد-2 هالل احمد اللطيف عبد اشرف شيماء-1

 زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات ضمان خطابات واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات إبرام حق ولهم البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس

 04   برقم    21101110:  تاريخ ، الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل

  وصالحياتهم الشركة باسم التوقيع حق لهم من تعديل  منتدب عضو  مساهمة شركة  هالل احمد عبداللطيف اشرف شيماء -  11

 -: من كال إعطاء على الحاضرون وافق

 البنوك جميع مع بالتعامل منفردين او مجتمعين الصالحية سليم متولي سمير احمد-2 هالل احمد اللطيف عبد اشرف شيماء-1

 زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات ضمان خطابات واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات إبرام حق ولهم البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس

 04   برقم    21101110:  تاريخ ، الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل

 وافق  وصالحياتهم الشركة باسم التوقيع حق لهم من تعديل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا حسين فؤاد حسن آيه -  11

 -: من كال إعطاء على الحاضرون

 البنوك جميع مع بالتعامل منفردين او مجتمعين الصالحية سليم متولي سمير احمد-2 هالل احمد اللطيف عبد اشرف شيماء-1

 زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات ضمان خطابات واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات تعاقداتال إبرام حق ولهم البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس

 04   برقم    21101110:  تاريخ ، الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل

 ولهم بنكيه تعامالت أي و واألفراد والخاصة الحكومية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  علي محمد عبدالرحمن محمد -  12

 التعامل وأشكال جهات وكافة التجاري السجل في بذلك والتأشير ولصالحها الشركة باسم وذلك البنوك من والرهن االقتراض حق

 04   برقم    21101110:  تاريخ ،.  سبق فيما ولصالحها الشركة عن والتوقيع

 حق ولهم بنكيه تعامالت أي و واألفراد والخاصة الحكومية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم متولي سمير احمد -  13

 والتوقيع التعامل وأشكال جهات وكافة التجاري السجل في بذلك والتأشير ولصالحها الشركة باسم وذلك البنوك من والرهن االقتراض

 04   برقم    21101110:  تاريخ ،.  سبق فيما ولصالحها الشركة عن

 بنكيه تعامالت أي و واألفراد والخاصة الحكومية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدسوقي عبداللطيف ابوالعزايم احمد -  14

 وأشكال جهات وكافة التجاري السجل في بذلك والتأشير ولصالحها الشركة باسم وذلك البنوك من والرهن االقتراض حق ولهم

 04   برقم    21101110:  تاريخ ،.  سبق فيما ولصالحها الشركة عن والتوقيع التعامل

 ولهم بنكيه تعامالت أي و واألفراد والخاصة الحكومية  منتدب عضو  مساهمة شركة  هالل احمد عبداللطيف اشرف يماءش -  10

 التعامل وأشكال جهات وكافة التجاري السجل في بذلك والتأشير ولصالحها الشركة باسم وذلك البنوك من والرهن االقتراض حق

 04   برقم    21101110:  تاريخ ،.  سبق فيما ولصالحها الشركة عن والتوقيع

 حق ولهم بنكيه تعامالت أي و واألفراد والخاصة الحكومية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا حسين فؤاد حسن آيه -  16

 والتوقيع التعامل وأشكال جهات وكافة التجاري السجل في بذلك والتأشير ولصالحها الشركة باسم وذلك البنوك من والرهن االقتراض

 04   برقم    21101110:  تاريخ ،.  سبق فيما ولصالحها الشركة عن

 عبد مجدى محمد/  االستاذ من كل يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم عبدالحميد مجدى محمد -  12

)  المنتدب االدارة مجلس عضو - الرفاعى على محمد احمد محمد/  الدكتور و المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس - سليم الحميد

 طريق عن البنوك وأمام الحكومية وغير الحكومية والهيئات الجهات كافة أمام الشركة عن التوقيع حق(  مجتمعين أو منفردين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مستندات من به يتعلق ما وكل االئتمانية التسهيالت فتح ومستندات الشيكات على والتوقيع الحسابات وغلق وفتح االيداع أو السحب

 464   برقم    21101111:  تاريخ ، الضمان وشهادات الضمان خطابات واصدار واالقتراض الرهن وحق الشركة عن نيابة

 رئيس - سليم الحميد عبد مجدى محمد/  االستاذ من كل يملك  منتدب عضو  مساهمة شركة  الرفاعى على محمد احمد محمد -  14

 مجتمعين أو منفردين)  المنتدب االدارة مجلس عضو - الرفاعى على محمد احمد محمد/  الدكتور و المنتدب والعضو اإلدارة مجلس

 وفتح االيداع أو السحب طريق عن البنوك وأمام الحكومية وغير الحكومية والهيئات الجهات كافة أمام الشركة عن التوقيع حق( 

 وحق الشركة عن نيابة مستندات من به يتعلق ما وكل االئتمانية التسهيالت فتح ومستندات الشيكات على والتوقيع الحسابات وغلق

 464   برقم    21101111:  تاريخ ، الضمان وشهادات الضمان خطابات واصدار واالقتراض الرهن

 رئيس - سليم الحميد عبد مجدى محمد/  االستاذ من كل يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرفاعى على محمد احمد -  10

 مجتمعين أو منفردين)  المنتدب االدارة مجلس عضو - الرفاعى على محمد احمد محمد/  الدكتور و المنتدب والعضو اإلدارة مجلس

 وفتح االيداع أو السحب طريق عن البنوك وأمام الحكومية وغير الحكومية والهيئات الجهات كافة أمام الشركة عن التوقيع حق( 

 وحق الشركة عن نيابة مستندات من به يتعلق ما وكل االئتمانية التسهيالت فتح ومستندات الشيكات على والتوقيع الحسابات وغلق

 464   برقم    21101111:  تاريخ ، الضمان وشهادات الضمان خطابات واصدار واالقتراض الرهن

 - سليم الحميد عبد مجدى محمد/  االستاذ من كل يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم احمد عبدالحميد مجدى -  21

 أو منفردين)  المنتدب االدارة مجلس عضو - الرفاعى على محمد احمد محمد/  الدكتور و المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس

 االيداع أو السحب طريق عن البنوك وأمام الحكومية وغير الحكومية والهيئات الجهات كافة أمام الشركة عن التوقيع حق(  مجتمعين

 الشركة عن نيابة مستندات من به يتعلق ما وكل االئتمانية التسهيالت فتح ومستندات الشيكات على والتوقيع الحسابات وغلق وفتح

 464   برقم    21101111:  تاريخ ، الضمان وشهادات الضمان خطابات واصدار واالقتراض الرهن وحق

 العقود على الشركة عن التوقيع وحق  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة ركةش  سليم عبدالحميد مجدى محمد -  21

 للتأمين القومية والهيئة ومأمورياتها الضرائب مصلحة امام والتعامل العقارى الشهر مصلحة أمام والتوقيع الصفقات وابرام

   برقم    21101111:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض حق(  مجتمعين او منفردين)  ولهم االجتماعى

464 

 الصفقات وابرام العقود على الشركة عن التوقيع وحق  منتدب عضو  مساهمة شركة  الرفاعى على محمد احمد محمد -  22

)  ولهم االجتماعى للتأمين القومية والهيئة ومأمورياتها الضرائب مصلحة امام والتعامل العقارى الشهر مصلحة أمام والتوقيع

 464   برقم    21101111:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض حق(  مجتمعين او منفردين

 الصفقات وابرام العقود على الشركة عن التوقيع وحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرفاعى على محمد احمد -  23

)  ولهم االجتماعى للتأمين القومية والهيئة ومأمورياتها الضرائب مصلحة امام والتعامل العقارى الشهر مصلحة أمام والتوقيع

 464   برقم    21101111:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض حق(  مجتمعين او منفردين

 الصفقات وابرام العقود على لشركةا عن التوقيع وحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم احمد عبدالحميد مجدى -  24

)  ولهم االجتماعى للتأمين القومية والهيئة ومأمورياتها الضرائب مصلحة امام والتعامل العقارى الشهر مصلحة أمام والتوقيع

 464   برقم    21101111:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض حق(  مجتمعين او منفردين

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المصرى احمد على محمد انس -  20

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة ولمجلس.االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذة على بالتوقيع مفوض شخص

 التعامل فى الحق منفردين او مجتمعين االدارة لمجلس و منفردين او مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن الشركة باسم

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، مستخدمى وعزل تعيين فى منفردين او مجتمعين الحق لهم وكذلك.  اشكالهم

 الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حجاج ابراهيم المنصف عبد اسامه -  26

 عدة يعين ان فى الحق االدارة ولمجلس.االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذة على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها

 منفردين او مجتمعين االدارة لمجلس و منفردين او مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    21101112:  تاريخ ، مستخدمى وعزل تعيين فى منفردين او مجتمعين الحق لهم وكذلك.  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

312 

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  غنيم محمد السعيد محمد حنان -  22

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة جلسولم.االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذة على بالتوقيع مفوض شخص

 التعامل فى الحق منفردين او مجتمعين االدارة لمجلس و منفردين او مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن الشركة باسم

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، مستخدمى وعزل تعيين فى منفردين او مجتمعين الحق لهم وكذلك.  اشكالهم

 الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصردى العظيم عبد العظيم عبد ديانا -  24

 عدة يعين ان فى الحق االدارة ولمجلس.االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذة على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها

 منفردين او مجتمعين االدارة لمجلس و منفردين او مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق

   برقم    21101112:  تاريخ ، مستخدمى وعزل تعيين فى منفردين او مجتمعين الحق لهم وكذلك.  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

312 

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  القفاص احمد محمد فتحى غاده -  20

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة ولمجلس.االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذة على بالتوقيع مفوض شخص

 التعامل فى الحق منفردين او مجتمعين االدارة لمجلس و منفردين او مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن الشركة باسم

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، مستخدمى وعزل تعيين فى منفردين او مجتمعين الحق لهم وكذلك.  اشكالهم

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  عام مدير  مساهمة ةشرك  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح عرفه -  31

 وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة ولمجلس.االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذة على بالتوقيع مفوض شخص

 التعامل فى الحق منفردين او مجتمعين االدارة لمجلس و منفردين او مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن الشركة باسم

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، مستخدمى وعزل تعيين فى منفردين او مجتمعين الحق لهم وكذلك.  اشكالهم

 مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارى مدير  مساهمة شركة  عرب السيد محمد محمد -  31

 وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة ولمجلس.االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذة على بالتوقيع

 الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين او مجتمعين االدارة لمجلس و منفردين او مجتمعين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم

.  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

 312   برقم    21101112:  يختار ، مستخدمى وعزل تعيين فى منفردين او مجتمعين الحق لهم وكذلك

 حق وكذلك. واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المصرى احمد على محمد انس -  32

 العظيم عبد العظيم عبد ديانا:  السادة واعضاؤه االدارة مجلس رئيس وللسيد -- ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل

 البنوك جميع مع مجتمعين او منفردين التعامل حق  القفاص احمد محمد فتحى غادة - غنيم محمد السعيد محمد حنان - الصردى

 واصدار الحسابات وغلق وفتح بالبنك المودع الشركة مال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات

. واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حجاج ابراهيم المنصف عبد اسامه -  33

 عبد العظيم عبد ديانا:  السادة واعضاؤه االدارة مجلس رئيس وللسيد -- ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق وكذلك

 جميع مع مجتمعين او منفردين التعامل حق  القفاص احمد محمد فتحى غادة - غنيم محمد السعيد محمد حنان - الصردى العظيم

 الحسابات وغلق وفتح بالبنك المودع الشركة مال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك

   برقم    21101112:  تاريخ ، ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار

312 

 حق وكذلك. واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  غنيم محمد السعيد محمد حنان -  34

 العظيم عبد العظيم عبد ديانا:  السادة واعضاؤه االدارة مجلس رئيس وللسيد -- ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 البنوك جميع مع مجتمعين او منفردين التعامل حق  القفاص احمد محمد فتحى غادة - غنيم محمد السعيد محمد حنان - الصردى

 واصدار الحسابات وغلق وفتح بالبنك المودع الشركة مال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات

. واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصردى العظيم عبد العظيم عبد ديانا -  30

 عبد العظيم عبد ديانا:  السادة واعضاؤه االدارة مجلس رئيس وللسيد -- ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق وكذلك

 جميع مع مجتمعين او منفردين التعامل حق  القفاص احمد محمد فتحى غادة - غنيم محمد السعيد محمد حنان - الصردى العظيم

 الحسابات وغلق وفتح بالبنك المودع الشركة مال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من فوالمصار البنوك

   برقم    21101112:  تاريخ ، ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار

312 

 حق وكذلك. واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  القفاص احمد محمد فتحى غاده -  36

 العظيم عبد العظيم عبد ديانا:  السادة واعضاؤه االدارة مجلس رئيس وللسيد -- ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل

 البنوك جميع مع مجتمعين او منفردين التعامل حق  القفاص احمد محمد فتحى غادة - غنيم محمد السعيد محمد حنان - الصردى

 واصدار الحسابات وغلق وفتح بالبنك المودع الشركة مال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات

 حق وكذلك. واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  عام مدير  مساهمة شركة  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح عرفه -  32

 العظيم عبد العظيم عبد ديانا:  السادة واعضاؤه االدارة مجلس رئيس وللسيد -- ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل

 البنوك جميع مع مجتمعين او منفردين التعامل حق  القفاص احمد محمد فتحى غادة - غنيم محمد السعيد محمد حنان - الصردى

 واصدار الحسابات وغلق وفتح بالبنك المودع الشركة مال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات

 توكيل حق وكذلك. واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  ادارى مدير  مساهمة شركة  عرب السيد محمد محمد -  34

 - الصردى العظيم عبد العظيم عبد ديانا:  السادة واعضاؤه االدارة مجلس رئيس وللسيد -- ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض

 من والمصارف البنوك جميع مع مجتمعين او منفردين التعامل حق  القفاص احمد محمد فتحى غادة - غنيم محمد السعيد محمد نحنا

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح بالبنك المودع الشركة مال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع وايداع سحب

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات

 ودفع قبض حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المصرى احمد على محمد انس -  30

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 مجتمعين التوقيع حق ولهم. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم وكذلك باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 توكيل حق لهم وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض وعقود ولمصلحتها الشركة الصول البيع او الشراء عقود على فقط

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض

 حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حجاج ابراهيم المنصف عبد اسامه -  41

 التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 التوقيع حق ولهم. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم وكذلك باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 لهم وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض وعقود ولمصلحتها الشركة الصول البيع او الشراء عقود على فقط مجتمعين

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق

 ودفع قبض حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  غنيم محمد السعيد محمد حنان -  41

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 مجتمعين التوقيع حق ولهم. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم وكذلك باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 توكيل حق لهم وكذلك ولمصلحتها ركةالش باسم والرهن القرض وعقود ولمصلحتها الشركة الصول البيع او الشراء عقود على فقط

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض

 قبض حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصردى العظيم عبد العظيم عبد ديانا -  42

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مجتمعين التوقيع حق ولهم. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم وكذلك باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 توكيل حق لهم وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض وعقود ولمصلحتها الشركة الصول البيع او الشراء عقود على فقط

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض

 ودفع قبض حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  القفاص احمد محمد فتحى غاده -  43

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 مجتمعين التوقيع حق ولهم. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم وكذلك باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 توكيل حق لهم وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض وعقود ولمصلحتها الشركة الصول البيع او الشراء عقود على فقط

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض

 ودفع قبض حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم  عام مدير  مساهمة شركة  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح عرفه -  44

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 مجتمعين التوقيع حق ولهم. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم وكذلك باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 توكيل حق لهم وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض وعقود ولمصلحتها الشركة الصول البيع او الشراء عقود على فقط

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. ماذكر بعض او كل فى الغير وتفويض

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم  ادارى مدير  مساهمة شركة  عرب السيد محمد محمد -  40

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 الشراء عقود على فقط مجتمعين التوقيع حق ولهم. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى الحق لهم وكذلك باالجل او

 كل فى الغير وتفويض توكيل حق لهم وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض وعقود ولمصلحتها الشركة الصول البيع او

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. ماذكر بعض او

 من لكال وصالحيات واختصاصات مسئوليات تحديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المصرى احمد على محمد انس -  46

 كما(  للشركة عام مدير نائب)  عرب السيد محمد محمد/  والسيد(  للشركة عام مدير)  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح عرفة/  السيد

 والمستندات االوراق تقديم فى وذلك كانت ايا حكومية والغير الحكومية والشركات والهيئات المصالح كافة مع التعامل فى الحق:  يلى

 كافة استخراج فى المدن ومجالس المحلية المجالس مع والتعامل  المختصة الجهات كافة مع والتعامل الشركة عن نيابة والتوقيع

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، السجل مع والتعامل الشركة عن نيابة بصفتهم الخاصة التراخيص

 وصالحيات واختصاصات مسئوليات تحديد  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حجاج ابراهيم المنصف عبد اسامه -  42

 عام مدير نائب)  عرب السيد محمد محمد/  والسيد(  للشركة عام مدير)  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح عرفة/  السيد من لكال

 تقديم فى وذلك كانت ايا حكومية والغير الحكومية والشركات والهيئات المصالح كافة مع التعامل فى الحق:  يلى كما(  للشركة

 المدن ومجالس المحلية المجالس مع والتعامل  المختصة الجهات كافة مع والتعامل الشركة عن نيابة والتوقيع والمستندات االوراق

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، السجل مع والتعامل الشركة عن نيابة بصفتهم الخاصة التراخيص كافة استخراج فى

 من لكال وصالحيات واختصاصات مسئوليات تحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  غنيم محمد السعيد محمد حنان -  44

 كما(  للشركة عام مدير نائب)  عرب السيد محمد محمد/  والسيد(  للشركة عام مدير)  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح عرفة/  السيد

 والمستندات االوراق تقديم فى وذلك كانت ايا حكومية والغير الحكومية والشركات والهيئات المصالح كافة مع التعامل فى الحق:  يلى

 كافة استخراج فى المدن ومجالس المحلية المجالس مع والتعامل  المختصة الجهات كافة مع والتعامل الشركة عن نيابة والتوقيع

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، السجل مع والتعامل الشركة عن نيابة بصفتهم الخاصة التراخيص

 لكال وصالحيات واختصاصات مسئوليات تحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصردى العظيم عبد العظيم عبد ديانا -  40

(  للشركة عام مدير نائب)  عرب السيد محمد محمد/  والسيد(  للشركة عام مدير)  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح عرفة/  السيد من

 االوراق تقديم فى وذلك كانت ايا حكومية والغير الحكومية والشركات والهيئات المصالح كافة مع التعامل فى الحق:  يلى كما

 فى المدن ومجالس المحلية المجالس مع والتعامل  المختصة الجهات كافة مع والتعامل الشركة عن نيابة والتوقيع والمستندات

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، السجل مع والتعامل الشركة عن نيابة بصفتهم الخاصة التراخيص كافة استخراج

 من لكال وصالحيات واختصاصات مسئوليات تحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  القفاص احمد محمد فتحى غاده -  01

 كما(  ةللشرك عام مدير نائب)  عرب السيد محمد محمد/  والسيد(  للشركة عام مدير)  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح عرفة/  السيد

 والمستندات االوراق تقديم فى وذلك كانت ايا حكومية والغير الحكومية والشركات والهيئات المصالح كافة مع التعامل فى الحق:  يلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 كافة استخراج فى المدن ومجالس المحلية المجالس مع والتعامل  المختصة الجهات كافة مع والتعامل الشركة عن نيابة والتوقيع

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، السجل مع والتعامل الشركة عن نيابة بصفتهم الخاصة التراخيص

/  السيد من لكال وصالحيات واختصاصات مسئوليات تحديد  عام مدير  مساهمة شركة  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح عرفه -  01

:  يلى كما(  للشركة عام مدير نائب)  عرب السيد محمد محمد/  والسيد(  للشركة عام مدير)  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح عرفة

 والمستندات االوراق تقديم فى وذلك كانت ايا حكومية والغير الحكومية والشركات والهيئات المصالح كافة مع التعامل فى الحق

 كافة استخراج فى المدن ومجالس المحلية المجالس مع والتعامل  المختصة الجهات كافة مع والتعامل الشركة عن نيابة والتوقيع

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، السجل مع والتعامل الشركة عن نيابة بصفتهم الخاصة التراخيص

 عرفة/  السيد من لكال وصالحيات واختصاصات مسئوليات تحديد  ادارى مدير  مساهمة شركة  عرب السيد محمد محمد -  02

 الحق:  يلى كما(  للشركة عام مدير نائب)  عرب السيد محمد محمد/  والسيد(  للشركة عام مدير)  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح

 والتوقيع والمستندات االوراق تقديم فى وذلك كانت ايا حكومية والغير الحكومية والشركات والهيئات المصالح كافة مع التعامل فى

 التراخيص كافة استخراج فى المدن ومجالس المحلية المجالس مع التعاملو  المختصة الجهات كافة مع والتعامل الشركة عن نيابة

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، السجل مع والتعامل الشركة عن نيابة بصفتهم الخاصة

 السجالت استخراج فى التجارية والغرفة التجارى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المصرى احمد على محمد انس -  03

 عن ممثلين بصفتهم للفروع ملفات فتح فى االجتماعية التامينات مكتب مع والتعامل الرسوم وسداد وتعديلها وتجديدها التجارية

 والمؤسسات والخاص العام القطاع الشركات جميع مع والتعامل الصناعى والسجل الصناعى واالمن العمل ومكاتب الشركة

 ومصلحة المالية الرقابة وهيئة االستثمار هيئة مع والتعامل  العقارية الضرائب مصلحة مع والتعامل المختصة الحكومية والجهات

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المساهمة الشركات ضرائب

 استخراج فى التجارية والغرفة التجارى  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حجاج ابراهيم المنصف عبد اسامه -  04

 ممثلين بصفتهم للفروع ملفات فتح فى االجتماعية التامينات مكتب مع والتعامل الرسوم وسداد وتعديلها وتجديدها التجارية السجالت

 لمؤسساتوا والخاص العام القطاع الشركات جميع مع والتعامل الصناعى والسجل الصناعى واالمن العمل ومكاتب الشركة عن

 ومصلحة المالية الرقابة وهيئة االستثمار هيئة مع والتعامل  العقارية الضرائب مصلحة مع والتعامل المختصة الحكومية والجهات

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المساهمة الشركات ضرائب

 السجالت استخراج فى التجارية والغرفة التجارى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  غنيم محمد السعيد محمد حنان -  00

 عن ممثلين بصفتهم للفروع ملفات فتح فى االجتماعية التامينات مكتب مع والتعامل الرسوم وسداد وتعديلها وتجديدها التجارية

 والمؤسسات والخاص العام القطاع الشركات جميع مع والتعامل الصناعى والسجل الصناعى واالمن العمل ومكاتب الشركة

 ومصلحة المالية الرقابة وهيئة االستثمار هيئة مع والتعامل  العقارية الضرائب مصلحة مع والتعامل المختصة الحكومية والجهات

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المساهمة الشركات ضرائب

 السجالت استخراج فى التجارية والغرفة التجارى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصردى العظيم عبد العظيم عبد ديانا -  06

 عن ممثلين بصفتهم للفروع ملفات فتح فى االجتماعية التامينات مكتب مع والتعامل الرسوم وسداد وتعديلها وتجديدها التجارية

 والمؤسسات والخاص العام القطاع الشركات جميع مع والتعامل الصناعى والسجل الصناعى واالمن العمل ومكاتب الشركة

 ومصلحة المالية الرقابة وهيئة االستثمار هيئة مع والتعامل  العقارية الضرائب مصلحة مع والتعامل المختصة الحكومية والجهات

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المساهمة الشركات ضرائب

 السجالت استخراج فى التجارية والغرفة التجارى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  القفاص احمد محمد فتحى غاده -  02

 عن ممثلين بصفتهم للفروع ملفات فتح فى االجتماعية التامينات مكتب مع والتعامل الرسوم وسداد وتعديلها وتجديدها التجارية

 والمؤسسات والخاص العام القطاع الشركات جميع مع والتعامل الصناعى والسجل الصناعى واالمن العمل ومكاتب الشركة

 ومصلحة المالية الرقابة وهيئة االستثمار هيئة مع والتعامل  العقارية الضرائب مصلحة مع والتعامل المختصة الحكومية والجهات

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة مساهمةال الشركات ضرائب

 التجارية السجالت استخراج فى التجارية والغرفة التجارى  عام مدير  مساهمة شركة  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح عرفه -  04

 الشركة عن ممثلين بصفتهم للفروع ملفات فتح فى االجتماعية التامينات مكتب مع والتعامل الرسوم وسداد وتعديلها وتجديدها

 والجهات والمؤسسات والخاص العام القطاع الشركات جميع مع والتعامل الصناعى والسجل الصناعى واالمن العمل ومكاتب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ضرائب ومصلحة المالية الرقابة وهيئة االستثمار هيئة مع والتعامل  العقارية الضرائب مصلحة مع والتعامل المختصة الحكومية

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المساهمة الشركات

 وتجديدها التجارية السجالت استخراج فى التجارية والغرفة التجارى  ادارى مدير  مساهمة شركة  عرب السيد محمد محمد -  00

 العمل ومكاتب الشركة عن ممثلين بصفتهم للفروع ملفات فتح فى االجتماعية التامينات مكتب مع والتعامل الرسوم وسداد وتعديلها

 المختصة الحكومية والجهات والمؤسسات والخاص العام القطاع الشركات جميع مع والتعامل الصناعى والسجل الصناعى واالمن

 المساهمة الشركات ضرائب ومصلحة المالية الرقابة وهيئة االستثمار هيئة مع والتعامل  العقارية الضرائب مصلحة مع والتعامل

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة

 داخل الموانئ وجميع المصرية الجمارك ومصلحة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المصرى احمد على محمد انس -  61

 وكل الصحى والحجر والتموين الصحة ومكاتب والمستخلصين مكاتبها وجميع الزراعة وزارة مع والتعامل العربية مصر جمهورية

 الصحى والصرف والمياة الكهرباء شركات مع والتعامل المدني الدفاع وهيئة.والتصدير االستيراد عموم بشان معة التعامل مايلزم

 التنازل فى الحق ولهم الشركة عن ممثلين بصفتهم التعاقد فى المحمول شركات وكافة لالتصاالت المصرية والشركة الطبيعى والغاز

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، الحق وكذلك والتليفونات الطبيعى والغاز والكهرباء المياة عدادات عن

 الموانئ وجميع المصرية الجمارك ومصلحة  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حجاج ابراهيم المنصف عبد اسامه -  61

 الصحى والحجر والتموين الصحة ومكاتب والمستخلصين مكاتبها وجميع الزراعة وزارة مع والتعامل العربية مصر جمهورية داخل

 والصرف والمياة الكهرباء شركات مع والتعامل المدني الدفاع وهيئة.والتصدير االستيراد عموم بشان معة التعامل مايلزم وكل

 الحق ولهم الشركة عن ممثلين بصفتهم التعاقد فى المحمول شركات وكافة لالتصاالت المصرية والشركة الطبيعى والغاز الصحى

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، الحق وكذلك والتليفونات الطبيعى والغاز والكهرباء المياة عدادات عن التنازل فى

 داخل الموانئ وجميع المصرية الجمارك ومصلحة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  غنيم محمد السعيد محمد حنان -  62

 وكل الصحى والحجر والتموين الصحة ومكاتب والمستخلصين مكاتبها وجميع الزراعة وزارة مع والتعامل العربية مصر جمهورية

 الصحى والصرف والمياة الكهرباء شركات مع والتعامل المدني الدفاع وهيئة.والتصدير االستيراد عموم بشان معة التعامل مايلزم

 التنازل فى الحق ولهم الشركة عن ممثلين بصفتهم التعاقد فى المحمول شركات وكافة لالتصاالت المصرية والشركة الطبيعى والغاز

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، الحق وكذلك والتليفونات الطبيعى والغاز والكهرباء المياة عدادات عن

 الموانئ وجميع المصرية الجمارك ومصلحة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصردى العظيم عبد العظيم عبد ديانا -  63

 الصحى والحجر والتموين الصحة ومكاتب والمستخلصين مكاتبها وجميع الزراعة وزارة مع والتعامل العربية مصر جمهورية داخل

 والصرف والمياة الكهرباء شركات مع والتعامل المدني الدفاع وهيئة.والتصدير االستيراد عموم بشان معة التعامل مايلزم وكل

 الحق ولهم الشركة عن ممثلين بصفتهم التعاقد فى المحمول شركات وكافة لالتصاالت المصرية والشركة الطبيعى والغاز الصحى

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، الحق وكذلك والتليفونات الطبيعى والغاز والكهرباء المياة عدادات عن التنازل فى

 داخل الموانئ وجميع المصرية الجمارك ومصلحة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  القفاص احمد محمد فتحى غاده -  64

 وكل الصحى والحجر والتموين الصحة ومكاتب والمستخلصين مكاتبها وجميع الزراعة وزارة مع والتعامل العربية مصر جمهورية

 الصحى والصرف والمياة الكهرباء شركات مع والتعامل المدني الدفاع وهيئة.والتصدير االستيراد عموم بشان معة التعامل مايلزم

 التنازل فى الحق ولهم الشركة عن ممثلين بصفتهم التعاقد فى المحمول شركات وكافة لالتصاالت المصرية والشركة الطبيعى والغاز

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، الحق وكذلك والتليفونات الطبيعى والغاز والكهرباء المياة عدادات عن

 داخل الموانئ وجميع المصرية الجمارك ومصلحة  عام مدير  مساهمة شركة  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح عرفه -  60

 وكل الصحى والحجر والتموين الصحة ومكاتب والمستخلصين مكاتبها وجميع ةالزراع وزارة مع والتعامل العربية مصر جمهورية

 الصحى والصرف والمياة الكهرباء شركات مع والتعامل المدني الدفاع وهيئة.والتصدير االستيراد عموم بشان معة التعامل مايلزم

 التنازل فى الحق ولهم الشركة عن ممثلين بصفتهم التعاقد فى المحمول شركات وكافة لالتصاالت المصرية والشركة الطبيعى والغاز

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، الحق وكذلك والتليفونات الطبيعى والغاز والكهرباء المياة عدادات عن

 مصر جمهورية داخل الموانئ وجميع المصرية الجمارك ومصلحة  ادارى مدير  مساهمة شركة  عرب السيد محمد محمد -  66

 التعامل مايلزم وكل الصحى والحجر والتموين الصحة ومكاتب والمستخلصين مكاتبها وجميع الزراعة وزارة مع والتعامل العربية

 الطبيعى والغاز الصحى والصرف والمياة الكهرباء شركات مع والتعامل المدني الدفاع وهيئة.والتصدير االستيراد عموم بشان معة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عدادات عن التنازل فى الحق ولهم الشركة عن ممثلين بصفتهم التعاقد فى المحمول شركات وكافة لالتصاالت المصرية والشركة

 312   برقم    21101112:  تاريخ ، الحق وكذلك والتليفونات الطبيعى والغاز والكهرباء المياة

 وكافة  الشركة روعلف مسئولين مديرين تعيين فى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المصرى احمد على محمد انس -  62

  الشركة عن ممثلين بصفتهم االيجار عقود على التوقيع فى الحق ولهم  الشركة عن نيابة معهم عمل عقود وابرام اوعزلهم العاملين

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين كله وذلك.العقارى الشهر مكاتب امام العقود هذة وتوثيق للتصديق  الالزمة  االجراءات كافة واتخاذ

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. سبق ما بعض او كل فى االخرون تفويض او توكيل فى

  الشركة لفروع مسئولين مديرين تعيين فى  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حجاج ابراهيم المنصف عبد اسامه -  64

 عن ممثلين بصفتهم االيجار عقود على التوقيع فى الحق ولهم  الشركة عن نيابة معهم عمل عقود وابرام اوعزلهم العاملين وكافة

 منفردين او مجتمعين كله وذلك.العقارى الشهر مكاتب امام العقود هذة وتوثيق للتصديق  الالزمة  االجراءات كافة واتخاذ  الشركة

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. سبق ما بعض او كل فى االخرون تفويض او توكيل فى الحق ولهم

 وكافة  الشركة لفروع مسئولين مديرين تعيين فى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  غنيم محمد السعيد محمد حنان -  60

  الشركة عن ممثلين بصفتهم االيجار عقود على التوقيع فى الحق ولهم  الشركة عن نيابة معهم عمل عقود وابرام اوعزلهم العاملين

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين كله وذلك.العقارى الشهر مكاتب امام العقود هذة وتوثيق للتصديق  الالزمة  االجراءات كافة واتخاذ

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. سبق ما بعض او كل فى االخرون تفويض او توكيل فى

 وكافة  الشركة لفروع مسئولين مديرين تعيين فى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصردى العظيم عبد العظيم عبد ديانا -  21

  الشركة عن ممثلين بصفتهم االيجار عقود على التوقيع فى الحق ولهم  الشركة عن نيابة معهم عمل عقود وابرام اوعزلهم العاملين

 الحق ولهم منفردين او ينمجتمع كله وذلك.العقارى الشهر مكاتب امام العقود هذة وتوثيق للتصديق  الالزمة  االجراءات كافة واتخاذ

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. سبق ما بعض او كل فى االخرون تفويض او توكيل فى

 وكافة  الشركة لفروع مسئولين مديرين تعيين فى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  القفاص احمد محمد فتحى غاده -  21

  الشركة عن ممثلين بصفتهم االيجار عقود على التوقيع فى الحق ولهم  الشركة عن نيابة معهم عمل عقود وابرام اوعزلهم العاملين

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين كله وذلك.العقارى الشهر مكاتب امام العقود هذة وتوثيق للتصديق  الالزمة  االجراءات كافة واتخاذ

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. سبق ما بعض او كل فى االخرون تفويض او توكيل فى

 العاملين وكافة  الشركة لفروع مسئولين مديرين تعيين فى  عام مدير  مساهمة شركة  احمد ابو ابراهيم محمد ممدوح عرفه -  22

 واتخاذ  الشركة عن ممثلين بصفتهم االيجار عقود على التوقيع فى الحق ولهم  الشركة عن نيابة معهم عمل عقود وابرام اوعزلهم

 فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين كله وذلك.العقارى الشهر مكاتب امام العقود هذة وتوثيق للتصديق  الالزمة  االجراءات كافة

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. سبق ما بعض او كل فى االخرون تفويض او توكيل

 اوعزلهم العاملين وكافة  الشركة لفروع مسئولين مديرين تعيين فى  ادارى مدير  مساهمة شركة  عرب السيد محمد محمد -  23

 كافة واتخاذ  الشركة عن ممثلين بصفتهم االيجار عقود على التوقيع فى الحق ولهم  الشركة عن نيابة معهم عمل عقود وابرام

 توكيل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين كله وذلك.العقارى الشهر مكاتب امام العقود هذة وتوثيق للتصديق  الالزمة  االجراءات

 312   برقم    21101112:  تاريخ ،. سبق ما بعض او كل فى االخرون تفويض او

 من مايلزم إتخاذ فى  مجتمعين او منفردين ولهما  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم احمد موسى موسى محمد -  24

 تمثيل فى الحق الحصر وليس المثال سبيل على له هذا ولتحقيق المجاالت كافة فى العموم على الشركه الدارة وتدابير إجراءات

 ولهما والبلديه والخاصه والقابضه العامه والشركات والوزارات والهيئات الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافة أمام الشركه

 الهيئات وكافة  والبنوك والشركات الحكومه خزئن جميع من للشركه المستحقه المبالغ وقبض صرف فى  مجتمعين او منفردين

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، المال راس عن واالفراج الحسابات وغلق فتح ذلك فى بما خاص أو عام قطاع

 إتخاذ فى  مجتمعين او منفردين ولهما  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  زيتون بسيونى محمد عبدالحفيظ محمد احمد -  20

 فى الحق الحصر وليس المثال سبيل على له هذا ولتحقيق المجاالت كافة فى العموم على الشركه الدارة وتدابير إجراءات من مايلزم

 ولهما والبلديه والخاصه والقابضه العامه والشركات والوزارات والهيئات الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافة أمام الشركه تمثيل

 الهيئات وكافة  والبنوك والشركات الحكومه خزئن جميع من للشركه المستحقه المبالغ وقبض صرف فى  مجتمعين او منفردين

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، المال راس عن واالفراج الحسابات وغلق فتح ذلك فى بما خاص أو عام قطاع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 إجراءات من مايلزم إتخاذ فى  مجتمعين او منفردين ولهما  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هميسه على السعيد عمرو -  26

 أمام الشركه تمثيل فى الحق الحصر وليس المثال سبيل على له هذا ولتحقيق المجاالت كافة فى العموم على الشركه الدارة وتدابير

 او منفردين ولهما والبلديه والخاصه والقابضه العامه والشركات والوزارات والهيئات الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافة

 أو عام قطاع الهيئات وكافة  والبنوك والشركات الحكومه خزئن جميع من للشركه المستحقه المبالغ وقبض صرف فى  مجتمعين

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، المال راس عن واالفراج الحسابات وغلق فتح ذلك فى بما خاص

 وسحب وإيداع الشركه بإسم  البنوك جميع مع والتعامل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم احمد موسى موسى محمد -  22

 بذلك المتعلقه والمستندات والشيكات االوراق على والتوقيع والتأمين والمرتبات والحوالت الشيكات وصرف بالشركه الخاصه المبالغ

 فى  مجتمعين او منفردين ولهما وكسرها الودائع وربط فرد أى او جهه أى من للشركه مستحقه مبالغ أى صرف له العموم وعلى

 لالستثمار العامه والهيئه(  والمبيعات العامه)  الضرائب ومصلحة التجارى والسجل العقارى الشهر مصلحة امام الشركه تمثيل

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، االجتماعيه للتأمينات العامه والهيئه المال لسوق العامه والهيئه

 بإسم  البنوك جميع مع والتعامل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  زيتون بسيونى محمد عبدالحفيظ محمد احمد -  24

 والشيكات االوراق على والتوقيع والتأمين والمرتبات والحوالت الشيكات وصرف بالشركه الخاصه المبالغ وسحب وإيداع الشركه

 ولهما وكسرها الودائع وربط فرد أى او جهه أى من للشركه مستحقه مبالغ أى صرف له العموم وعلى بذلك المتعلقه والمستندات

(  والمبيعات العامه)  الضرائب ومصلحة التجارى والسجل العقارى الشهر مصلحة امام الشركه تمثيل فى  مجتمعين او منفردين

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، االجتماعيه للتأمينات العامه والهيئه المال لسوق العامه والهيئه لالستثمار العامه والهيئه

 وسحب وإيداع الشركه بإسم  البنوك جميع مع والتعامل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هميسه على السعيد عمرو -  20

 بذلك المتعلقه والمستندات والشيكات وراقاال على والتوقيع والتأمين والمرتبات والحوالت الشيكات وصرف بالشركه الخاصه المبالغ

 فى  مجتمعين او منفردين ولهما وكسرها الودائع وربط فرد أى او جهه أى من للشركه مستحقه مبالغ أى صرف له العموم وعلى

 لالستثمار العامه والهيئه(  والمبيعات العامه)  الضرائب ومصلحة التجارى والسجل العقارى الشهر مصلحة امام الشركه تمثيل

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، االجتماعيه للتأمينات العامه والهيئه المال لسوق العامه والهيئه

 وسجل والواردات الصادارت على للرقابه العامه والهيئه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم احمد موسى موسى محمد -  41

 الموانى وجميع والهجره الجوازات ومصلحة العمل ومكاتب والبناء التشييد لمقاولى العام واالتحاد والتجاريين الصناعيين الوكالء

 عليها أو   الشركه من المرفوعه القضايا جميع فى المحاكم جميع امام الشركه وتمثيل الشحن وشركات والجمارك والمطارات

 والتأسيس والدورباك واالستيراد الشحن ومستندات والعماله الوكاله وعقود والفسخ والتصالح والطعن اللجان وكافة واالبتدائيه

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، او منفردين ولهما بالشركه الخاصه العقود وإبرام للشركات

 الصادارت على للرقابه العامه والهيئه  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  زيتون بسيونى محمد عبدالحفيظ محمد احمد -  41

 والهجره الجوازات ومصلحة العمل ومكاتب والبناء التشييد لمقاولى العام واالتحاد والتجاريين الصناعيين الوكالء وسجل والواردات

   الشركه من المرفوعه القضايا جميع فى المحاكم جميع امام الشركه وتمثيل الشحن وشركات والجمارك والمطارات الموانى وجميع

 والدورباك واالستيراد الشحن ومستندات والعماله الوكاله وعقود والفسخ والتصالح والطعن اللجان وكافة واالبتدائيه عليها أو

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، او منفردين ولهما بالشركه الخاصه العقود وإبرام للشركات والتأسيس

 وسجل والواردات الصادارت على للرقابه العامه والهيئه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هميسه على السعيد عمرو -  42

 الموانى وجميع والهجره الجوازات ومصلحة العمل ومكاتب والبناء التشييد لمقاولى العام واالتحاد والتجاريين الصناعيين الوكالء

 عليها أو   الشركه من عهالمرفو القضايا جميع فى المحاكم جميع امام الشركه وتمثيل الشحن وشركات والجمارك والمطارات

 والتأسيس والدورباك واالستيراد الشحن ومستندات والعماله الوكاله وعقود والفسخ والتصالح والطعن اللجان وكافة واالبتدائيه

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، او منفردين ولهما بالشركه الخاصه العقود وإبرام للشركات

 المتعلقه  المستندات كافة على التوقيع فى مجتمعين  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم احمد موسى موسى محمد -  43

 الخاصه المستندات جميع إستالم  وكذلك العمرانيه المجتمعات جميع مع والتعامل والدورباك المؤقت والسماح الحره بالمناطق

 المرور مع والتعامل االيصاالت وإصدار االيجار عقود وتحرير وغيرها والمعدات واالالت والمنقوالت والبضائع  بالشركه

 العقود على والتوقيع المرور إجراءات وكافة وتغييرها النمر وإستالم والتأمينات الرسوم ودفع وتجديدها الرخص وإستخراج

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، أوتوكيل تفويض فى  الحق مجتمعين او منفردين ولهما بذلك الخاصه واالوراق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 كافة على التوقيع فى مجتمعين  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  زيتون بسيونى محمد عبدالحفيظ محمد احمد -  44

 جميع إستالم  وكذلك العمرانيه المجتمعات جميع مع والتعامل والدورباك المؤقت والسماح الحره بالمناطق المتعلقه  المستندات

 والتعامل االيصاالت وإصدار االيجار عقود وتحرير وغيرها والمعدات واالالت والمنقوالت والبضائع  بالشركه الخاصه المستندات

 على والتوقيع المرور إجراءات وكافة وتغييرها النمر وإستالم والتأمينات الرسوم ودفع وتجديدها الرخص وإستخراج المرور مع

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، أوتوكيل تفويض فى  الحق مجتمعين او منفردين ولهما بذلك الخاصه واالوراق العقود

 بالمناطق المتعلقه  المستندات كافة على التوقيع فى مجتمعين  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هميسه على السعيد عمرو -  40

  بالشركه الخاصه المستندات جميع إستالم  وكذلك العمرانيه المجتمعات جميع مع والتعامل والدورباك المؤقت والسماح الحره

 وإستخراج المرور مع والتعامل االيصاالت وإصدار االيجار عقود وتحرير وغيرها والمعدات واالالت والمنقوالت والبضائع

 الخاصه قواالورا العقود على والتوقيع المرور إجراءات وكافة وتغييرها النمر وإستالم والتأمينات الرسوم ودفع وتجديدها الرخص

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، أوتوكيل تفويض فى  الحق مجتمعين او منفردين ولهما بذلك

 االدارة مجلس والعضاء. ماذكر بعض او كل فى الغير  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم احمد موسى موسى محمد -  46

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، ولصالحها الشركة باسم واالقتراض الرهن فى الحق فقط مجتمعين

. ماذكر بعض او كل فى الغير  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  زيتون بسيونى محمد عبدالحفيظ محمد احمد -  42

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، ولصالحها الشركة باسم واالقتراض الرهن فى الحق فقط مجتمعين االدارة مجلس والعضاء

 االدارة مجلس والعضاء. ماذكر بعض او كل فى الغير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هميسه على السعيد عمرو -  44

 421   برقم    21101122:  تاريخ ، ولصالحها الشركة باسم واالقتراض الرهن فى الحق فقط مجتمعين

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


