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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 21101131 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  محمد السالم عبد عيد مصطفى)  لصاحبها بورد ارت -  1

 والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال( ا) -:البرامج وانتاج تصميم -1 عن 4204 برقم

 وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال( ب. )انواعها بمختلف

 الحاسبات على البيانات ادخال( ث.) وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى انتاج( ت. )عليها والتدريب

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.االلكترونية وبالوسائل

 - الدوحة اكتوبر 24 منطقة 1رقم باالول بالدور شقة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  لبيب مرقص صبحى هانى صبحى)  لصاحبها االثاث لصناعة اكمى -  2

 أ 2 قطعة:  بجهة ،. انواعهم بكافة بىالمكت واالثاث الموبليات وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 4223 برقم 21101112

 --ابوعطوة 5بلوك

 21101112 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  محمد احمد محمد بهيه) لصاحبها محمد احمد محمد بهيه -  3

 و الغذائية المواد و الصناعية المنتجات و الزراعية، الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات و للبضائع المبرد النقل عن 4222 برقم

 بحفظ الخاصة والثالجات للبضائع، المجمد أو المبرد النقل استئجار و تملك ذلك يشمل و الغالل، صوامع و الحاويات محظلت

 تخزين و حفظ صوامع و الحاويات، محطات و تجميدها، أو تبريدها و الغذائية المواد و الصناعية المنتجات و الزراعية الحاصالت

 بنك خلف البهتيني:  بجهة ،. منها أي لمباشرة الالزمة التفريغ و الشحن خدمات اليها المشار االنشطة جميع ضمن يدخل و الغالل

 - االسماعيلية اول - بلوم

 فى قيد ، 3111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  السالمونى حسن الدين جمال ياسر) لصاحبها للتبريدات السالم -  4

 والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية، الحاصالت بحفظ الخاصة والثالجات للبضائع المبرد النقل عن 4242 برقم 21101121

 الخاصة والثالجات للبضائع، المجمد او المبرد النقل واستجئار تملك ذلك ويشمل ، الغالل وصوامع الحاويات ومحطات الغذائية

 وتخزين حفظ وصوامع الحاويات، ومحطات ، تجميدها او وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية الزراعيةوالمنتجات الحاصالت بحفظ

 بلوك 3 رقم القطعه:  بجهة ،. منها اى لمباشرة الالزمة والتفريغ الشحن خدمات اليها المشار االنشطه  جميع ضمن ويدخل الغالل،

 -الصناعية المنطقةب االولى بالمرحلة 2م 2411 بمساحة(  ح)

 فى قيد ، 3111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  موسى عيد ويصا حسنى) لصاحبها الجاهزة للمالبس دراجون -  5

 المنطقة:  بجهة ، والخيوط والمنسوجات والمفروشات الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 4201 برقم 21101122

 ---االولى الصناعية

 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  المصري الرحمن عبد علي ابراهيم مجدي) لصاحبها الحفر ادوات لتصنيع فوالذ -  2

 المنطقة:  بجهة ،. للغير التصنيع و االساسات حفر ادوات لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه - عن 4224 برقم 21101114 فى قيد ،

 - الخفيفة الصناعات مصنع خلف - الصناعية

 فى قيد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهرة الستار عبد نبيل محمد حمدى لصاحبها الحيوانى لالنتاج زهرة -  2

 السالالت النتاج ذلك كان سواء ، الحيوانات انواع جميع تربية( أ: ) ومنه والداجنى الحيوانى االنتاج عن 4244 برقم 21101122

 انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية( ب. ) اللحوم او التسمين او االلبان او

 التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع.  اللحوم او التسمين و البيض

 - بالمنايف الصحارى لتعمير الزراعية التعاونية بالجمعية 142 قطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة

 قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  الديب على خالد خالد خالد) لصاحبها للصناعة االيطالية المصريه فالينسيا -  4

 وتصنيع الصحية واالدوات االطفال ولعب مستلزمات وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 4220 برقم 21101112 فى

 القوانين احكام مراعاة مع. المختلفه ومقاستهم ومستلزماتهم واقطارهم بانواعهم والبارات والمواسير واالستانلس الصاج من ااحواض
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 حسين محمد الشهيد:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 -السالم حى -طنطا شارع من متفرع

 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى الحميد عبد فؤاد احمد لصاحبها للمنظفات المتحدة التركية -  0

 اطباق غساالت ومنظف سائل صناعية ومنظفات سيارات ملمع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن 4242 برقم 21101123

 المعادن تلميع وسائل الخشبى االثاث التلميع وسائل سائل تنظيف وصابون تحديد بدون صدأ مزيل سائل او بدرة بقع  ومزيل

 حسابات بافراد المنشاة االلتزام  مع التصدير- رداتير مياه - فرامل سائل - االستخدام متعدد صابون - بودرة صناعية ومنظفات

 1:  بجهة ، نشاطها لمباشرة االزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى حدة على نشاط لكل مستقل مالى ومركز مستقلة

 - الزهراء مجمع امام - البالح تقسيم

 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى الحميد عبد فؤاد احمد لصاحبها للمنظفات المتحدة التركية -  11

 اطباق غساالت ومنظف سائل صناعية ومنظفات سيارات ملمع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن 4242 برقم 21101123

 المعادن تلميع وسائل الخشبى االثاث التلميع وسائل سائل تنظيف وصابون تحديد بدون صدأ مزيل سائل او بدرة بقع  ومزيل

 حسابات بافراد المنشاة االلتزام  مع التصدير- رداتير مياه - فرامل سائل - االستخدام متعدد صابون - بودرة صناعية ومنظفات

:  بجهة ، نشاطها لمباشرة االزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى حدة على نشاط لكل مستقل مالى ومركز مستقلة

 - الجديده الصالحيه - الثانيه الصناعية منطقه صغيره صناعات 122 رقم القطعه

 ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  سيد جادهللا مصطفي الحميد عبد) الصاحبه سيد جادهللا مصطفي الحميد عبد -  11

 و الصناعية المنتجات و الزراعية، الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات و للبضائع المبرد النقل عن 4224 برقم 21101112 فى قيد

 الثالجات و للبضائع، المجمد أو المبرد النقل استئجار و تملك ذلك يشمل و الغالل، صوامع و الحاويات محطات و الغذائية المواد

 صوامع و الحاويات، محطات تجميدها،و أو تبريدها و الغذائيه المواد و الصناعية المنتجات و الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة

 21:  بجهة ،. منها اي لمباشرة الالزمه التفريغ و الشحن خدمات اليها المشار االنشطه جميع ضمن يدخل و الغالل، تخزين و حفظ

 - االسماعيلية ثان - السـالم حـي 210 ش

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الجماعي النقل-   للبضائع البحري و البري النقل-   العمومية المقاوالت  ،  شركة   العمومية للمقاوالت تكنولوجي تيرانوت -  1

 الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع   السياحي النقل عدا فيما للركاب البري

 تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز   األنشطة هذه لممارسة

 أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما.  الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال

 برقم 21101110 فى ،قيدت 11111110111   مالها ،رأس.    التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 مع   السياحي النقل عدا فيما للركاب البري الجماعي النقل-   للبضائع البحري و البري النقل-   العمومية المقاوالت عن ، 4221

 أن للشركة ويجوز   األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون

 القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما.  الخارج أو مصر في غرضها تحقيق

 - االسماعيلية ثالث قسم - الدائرى المزادات شارع - ب 20 رقم عمارة:  بجهة ،.  التنفيذية والئحته

 استصالح(أ) -:ومنها الصحراويه أو البور األراضي واستزراع استصالح-1  ،  شركة   AL RAJaa الزراعية للتنمية الرجاء -  2

 أن الحالتين في ويشترط. المستصلحة األراضي استزراع(ب. )لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز

 بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون

 و2112 لسنة 351 رقم الوزراء بقراررئيس ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما. الغمر

 ، 4222 برقم 21101114 فى ،قيدت 5111110111   مالها ،رأس   لسنه 352 رقم العربيه مصر جمهوريه رئبس قرار مراعاه

 تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح(أ) -:ومنها الصحراويه أو البور األراضي واستزراع استصالح-1 عن
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 االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين في ويشترط. المستصلحة األراضي استزراع(ب. )لالستزراع قابلة

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما. الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع،

 رقم العربيه مصر جمهوريه رئبس قرار مراعاه و2112 لسنة 351 رقم الوزراء بقراررئيس ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة

 -الزهور حي النزهه ابراج 2 رقم برج 212 رقم الشقه:  بجهة ، لسنه 352

 للشركة يجوز. الته?وتعد2112 لسنة 14 رقـــــــم بقانون والمرسوم 2114  ،  شركة   AL RAJaa الزراعية للتنمية الرجاء -  3

 تعاونها قد التي او اعمالها شبيهه اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان

 طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذيه الئحته و القانون ألحكام

 والمرسوم 2114 عن ، 4222 برقم 21101114 فى ،قيدت 5111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. الته?وتعد2112 لسنة 14 رقـــــــم بقانون

 تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او اعمالها شبيهه اعماال تزاول التي غيرها

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذيه الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في

 2 رقم برج 212 رقم الشقه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 -الزهور حي النزهه ابراج

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 4225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيالنى ابراهيم الحسينى احمد لصاحبها والتجاره للصناعه الدولية االسيل -  1

 - الرسوة جنوب - الصناعية المنطقه - الصناعات مجمع 43 رقم وحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101112

 تم 21101112 تاريخ وفي 4222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمد احمد محمد بهيه) لصاحبها محمد احمد محمد بهيه -  2

  - االسماعيلية اول - بلوم بنك خلف البهتيني ،:   الـتأشير وصف,  عنوانال تعديل
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تاريخ وفي 4223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( لبيب مرقص صبحى هانى صبحى)  لصاحبها االثاث لصناعة اكمى -  3

 --ابوعطوة 5بلوك أ 2 قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101112

 وفي 4224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( المصري الرحمن عبد علي ابراهيم مجدي) لصاحبها الحفر ادوات لتصنيع فوالذ -  4

 - الخفيفة الصناعات مصنع خلف - الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ

 ،( 2110/1/15 في العاشر استثمار الي السجل نقل تم)  هانى محمد فتحى محمد محمود لصاحبها  العمومية للتوريدات زيادكو -  5

 محل:  بالعنوان الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 2211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 - MC2 - 22 رقم قطعة على المبنى مول الجوهرة مشروع 325 رقم

 تاريخ وفي 2211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  هانى محمد فتحى محمد محمود)  المحمول و للكمبيوتر زيادكو -  2

 على المبنى مول الجوهرة مشروع 325 رقم محل:  بالعنوان الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101115

 - MC2 - 22 رقم قطعة

 تاريخ وفي 2211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هانى محمد فتحى محمد محمود  العمومية داتالتوري و للكمبيوتر زيادكو -  2

 على المبنى مول الجوهرة مشروع 325 رقم محل:  بالعنوان الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101115

 - MC2 - 22 رقم قطعة

 ،( 2110/1/15 في العاشر استثمار الي السجل نقل تم)  هانى محمد فتحى محمد محمود لصاحبها  العمومية للتوريدات زيادكو -  4

 - 2 مجاوره - 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 2211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

  -31 قطعه

 تاريخ وفي 2211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  هانى محمد فتحى محمد محمود)  المحمول و للكمبيوتر زيادكو -  0

  -31 قطعه - 2 مجاوره - 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101115

 تاريخ وفي 2211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هانى محمد فتحى محمد محمود  العمومية التوريدات و للكمبيوتر زيادكو -  11

  -31 قطعه - 2 مجاوره - 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101115

 تاريخ وفي 4251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم هللا رزق سليمان معوض لصاحبها للكمبيوتر سنتر كوبى -  11

 - األردنية - التجاري المقصـود عبد مجمــع - 2 رقم عماره 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101115

 - رمضان من العاشر

 وفي 4224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سيد جادهللا مصطفي الحميد عبد) لصاحبها سيد جادهللا مصطفي الحميد عبد -  12

 - االسماعيلية ثان - السـالم حـي 210 ش 21 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ

 وفي 4220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الديب على خالد خالد خالد) لصاحبها للصناعة االيطالية المصريه فالينسيا -  13

 -السالم حى -طنطا شارع من متفرع حسين محمد الشهيد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ

 تاريخ وفي 2442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان احمد محمود علي نجات لصاحبتها عثمان احمد محمود علي نجات -  14

 رمضان من العاشر- 2أ الجمركية جنوب الصناعية المنطقه 43 قطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101112

 تاريخ وفي 2451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان احمد محمود علي نجات لصاحبتها الجاهزه للمالبس البورده:  -  15

 - 2أ الجمركية جنوب الصناعيه المنطقه 40 القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101112

 تاريخ وفي 4242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( السالمونى حسن الدين جمال ياسر) لصاحبها للتبريدات السالم -  12

 بالمنطقة االولى بالمرحلة 2م 2411 بمساحة(  ح) بلوك 3 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101121

 -الصناعية

 تاريخ وفي 4242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى الحميد عبد فؤاد احمد لصاحبها للمنظفات المتحدة التركية -  12

 - الزهراء مجمع امام - البالح تقسيم 1 ،:   الـتأشير وصف,  نالعنوا تعديل تم 21101123



 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

 تاريخ وفي 4242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى الحميد عبد فؤاد احمد لصاحبها للمنظفات المتحدة التركية -  14

 الجديده الصالحيه - الثانيه الصناعية منطقه صغيره صناعات 122 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101123

- 

 تاريخ وفي 2420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر سعد ناجي محمد لصاحبها الغذائيه للمكمالت نيتروجين -  10

  - االولي الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101123

 تاريخ وفي 5225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى الحميد عبد فؤاد احمد لصاحبها للمنظفات المتحدة التركية -  21

  القيد يمحي وبذلك االسماعيليه - الزهراء مجمع امام - البالح تقسيم 1 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101123

 تاريخ وفي 5225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى الحميد عبد فؤاد احمد لصاحبها للمنظفات المتحدة التركية -  21

 مصنع ناحية من المامون الخليفة ش ب محل41/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101123

 - الغزل

 تاريخ وفي 4244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهرة الستار عبد نبيل محمد حمدى لصاحبها الحيوانى لالنتاج زهرة -  22

 - بالمنايف الصحارى لتعمير الزراعية التعاونية بالجمعية 142 قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101122

 تاريخ وفي 4201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( موسى عيد ويصا حسنى) لصاحبها الجاهزة للمالبس دراجون -  23

 ---االولى الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان يلتعد تم 21101122

 تم 21101131 تاريخ وفي 4204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمد السالم عبد عيد مصطفى)  لصاحبها بورد ارت -  24

 - الدوحة اكتوبر 24 منطقة 1رقم باالول بالدور شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 2424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد السيد محمد لطفى معتز لصاحبها احمد سيد السيد محمد لطفى معتز -  1

 مع( PE -PP) من مسترجعه بالستيك حبيبات لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101113 تاريخ

 نشاطها لممارسة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول المنشأه علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة

 تاريخ وفي 2211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  هانى محمد فتحى محمد محمود)  المحمول و للكمبيوتر زيادكو -  2

 و رمضان من العاشر مدينة داخل النشاط يمارس ان على  العمومية التوريدات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101115

 نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول المنشأة على

 تاريخ وفي 2211   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، هانى محمد فتحى محمد محمود  العمومية التوريدات و للكمبيوتر زيادكو -  3

 و رمضان من العاشر مدينة داخل النشاط يمارس ان على  العمومية التوريدات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101115

 نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول المنشأة على

 ،( 2110/1/15 في العاشر استثمار الي السجل نقل تم)  هانى محمد فتحى محمد محمود لصاحبها  العمومية للتوريدات زيادكو -  4

 ان على  العمومية التوريدات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101115 تاريخ وفي 2211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول المنشأة على و رمضان من العاشر مدينة داخل النشاط يمارس

 تاريخ وفي 4224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباده الكومى الستار عبد محرز لصاحبها الكهربائية للصناعات بريمو -  5

 قواعد و ليد لمبات و ليد سبوتات و كهربائية فيشة  لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101122

 و متعددة قدرات موفرة لمبات و الفلوروسنت الطوارئ كشاف تجميع و تصنيع و معدنية ابجورات و شمعدانات و نجف و المصابيح

 البالستيك من بغطاء كهربائي وكشاف بمكوناته اللوفر وكشاف كاملة توزيع لوحات  فلوروسنت كشاف و بمكوناته الكتروني كشاف



 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

 ليدو كشافات و الكهربائي المشترك تجميع و تصنيع و اتوماتيك مفاتيح و ماجيك ومفاتيح كهربائية اسبوتات و الكهربائية المراوح و

 احكام مراعاة مع ليد اسبوتات و لمبات

 تاريخ وفي 4224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبادة الكومى الستار عبد محرز لصاحبها الكهربائية للصناعات الفراعنه -  2

 قواعد و ليد لمبات و ليد سبوتات و كهربائية فيشة  لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101122

 و متعددة قدرات موفرة لمبات و الفلوروسنت الطوارئ كشاف تجميع و تصنيع و معدنية ابجورات و شمعدانات و نجف و المصابيح

 البالستيك من بغطاء كهربائي وكشاف بمكوناته اللوفر وكشاف كاملة توزيع لوحات  فلوروسنت كشاف و بمكوناته الكتروني كشاف

 ليدو كشافات و الكهربائي المشترك تجميع و تصنيع و اتوماتيك مفاتيح و ماجيك ومفاتيح كهربائية اسبوتات و الكهربائية المراوح و

 احكام مراعاة مع ليد اسبوتات و لمبات

 تاريخ وفي 4224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباده الكومى الستار عبد محرز لصاحبها الكهربائية للصناعات بريمو -  2

 كافة على الحصول المنشاة على و السارية القرارات و اللوائح و القوانين:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101122

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تاريخ وفي 4224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبادة الكومى الستار عبد محرز لصاحبها الكهربائية للصناعات الفراعنه -  4

 كافة على الحصول المنشاة على و السارية القرارات و اللوائح و القوانين:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101122

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تاريخ وفي 5225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى الحميد عبد فؤاد احمد لصاحبها للمنظفات المتحدة التركية -  0

 ومنظف سائل صناعية ومنظفات سيارات ملمع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101123

 تلميع وسائل الخشبى االثاث التلميع وسائل سائل تنظيف وصابون تحديد بدون صدأ مزيل سائل او بدرة بقع  ومزيل اطباق غساالت

 بافراد المنشاة االلتزام  مع التصدير- رداتير مياه - فرامل سائل - االستخدام متعدد صابون - بودرة صناعية ومنظفات المعادن

 نشاطها لمباشرة االزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى حدة على نشاط لكل مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 4225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيالنى ابراهيم الحسينى احمد لصاحبها والتجاره للصناعه الدولية االسيل -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112

 تاريخ وفي 4244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهرة الستار عبد نبيل محمد حمدى لصاحبها الحيوانى لالنتاج ةزهر -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122

 تم21101131 تاريخ وفي 4204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمد السالم عبد عيد مصطفى)  لصاحبها بورد ارت -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تاريخ وفي 4242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( السالمونى حسن الدين جمال ياسر) لصاحبها للتبريدات السالم -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121

 تاريخ وفي 4223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( لبيب مرقص صبحى هانى صبحى)  لصاحبها االثاث لصناعة اكمى -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112

 تاريخ وفي 4224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سيد جادهللا مصطفي الحميد عبد) لصاحبها سيد جادهللا مصطفي الحميد عبد -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112



 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

 تاريخ وفي 4220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الديب على خالد خالد خالد) لصاحبها للصناعة االيطالية المصريه فالينسيا -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112

 تاريخ وفي 4201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( موسى عيد ويصا حسنى) لصاحبها الجاهزة للمالبس دراجون -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122

 وفي 4224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( المصري الرحمن عبد علي ابراهيم مجدي) لصاحبها الحفر ادوات لتصنيع فوالذ -  0

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ

 تاريخ وفي 4242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى الحميد عبد فؤاد احمد لصاحبها للمنظفات المتحدة التركية -  11

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123

 تم21101112 تاريخ وفي 4222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمد احمد محمد بهيه) لصاحبها محمد احمد محمد بهيه -  11

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمد لصاحبها يوسف حنفى حسن محمد: الى 4222 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101113:  تاريخ فى  ،  -  1

   يوسف حنفى حسن

 لصاحبها  العمومية للتوريدات زيادكو: الى 2211 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101115:  تاريخ فى  ،  -  2

 (  2110/1/15 في العاشر استثمار الي السجل نقل تم)  هانى محمد فتحى محمد محمود

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   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

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   21101113 تاريخ وفى ،   5442:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  والتوزيع للتجارة تسويق   - 1

 محو امر

  السجل شطب/محو تم   21101113 تاريخ وفى ،   5442:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  والتوزيع للتجارة تسويق   - 2

 محو امر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 21101122،   تاريخ وفي 5121، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه فرحات على فرحات شاكر -  1

  جنيه  3111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 21101122،   تاريخ وفي 5441، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الصياد على عوض الدين عصام -  2

  جنيه  25111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 21101122،   تاريخ وفي 5441، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الصياد على عوض الدين عصام -  3

  جنيه  25111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 21101122،   تاريخ وفي 5441، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الصياد على عوض الدين عصام -  4

  جنيه  25111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 21101124،   تاريخ وفي 142، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكية السالم عبد عيد عمرو شركة -  5

  جنيه  11111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   تاريخ وفي 4144، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات S&D ChemicALS-egypt مصر-كيميكال دي اند اس -  2

  جنيه  21111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 21101120،



 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  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 20240    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الغذائية للصناعات ارما -  1

 - الجديده مصر - الكوربة - سيزوستريس شارع 11 في الكائن االداري المقر اضافة - ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 42121    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  كومبانى جارمنت فرندز)  وشريكية الجزار السيد محمد -  2

 لتصبح للمشروع الصناعى الشق الى التخزينى الشق من 2م1501 مساحة ضم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101110

 2م2011 التخزينى الشق ومساحة 2م4501 الصناعى الشق مساحة

,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 42121    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائه الجزار السيد محمد -  3

 الصناعى الشق مساحة لتصبح للمشروع الصناعى الشق الى التخزينى الشق من 2م1501 مساحة ضم ،:   الـتأشير وصف

 2م2011 التخزينى الشق ومساحة 2م4501

 تاريخ وفي 42121    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، العامة الحرة المناطق بنظام وشريكته الجزار السيد محمد -  4

 لتصبح للمشروع الصناعى الشق الى التخزينى الشق من 2م1501 مساحة ضم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101110

 2م2011 التخزينى الشق ومساحة 2م4501 الصناعى الشق مساحة

 تاريخ وفي 42121    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، العامة الحرة المناطق بنظام وشركاه الجزار السيد محمد -  5

 لتصبح للمشروع الصناعى الشق الى التخزينى الشق من 2م1501 مساحة ضم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101110

 2م2011 التخزينى الشق ومساحة 2م4501 الصناعى الشق مساحة

 تاريخ وفي 2214    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الهندسية واالستشارات االطفاء النظمة انترناشيونال فاير مالتي -  2

 رقم محل في الكائن بالمقر اطفاء اجهزه و صناعي امن مهمات لبيع فرع فتح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113

 -السويس حي- بورسعيد شارع - السويس ابناء شباب مركز سور 4

 تاريخ وفي 2224    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، سليمان عطيه الحميد عبد محمد و محمد مصطفى محمود أحمد -  2

 - شيحة عزبة - صوير ابو كوبري امام الثاني البر صوير ابو: فرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113

 تاريخ وفي 2224    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، ابراهيم رمضان محممد عبدهللا و سليمان عطيه الحميد عبد محمد -  4

 - شيحة عزبة - صوير ابو كوبري امام الثاني البر صوير ابو: فرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113

 تاريخ وفي 2224    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، سليمان عطيه الحميد عبد محمد و محمد مصطفى محمود أحمد -  0

 اتبعمار 4 عمارة 33 رقم محل عرابي احمد شارع الكبير التل: فرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113

 - االوقاف

 تاريخ وفي 2224    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، ابراهيم رمضان محممد عبدهللا و سليمان عطيه الحميد عبد محمد -  11

 بعمارات 4 عمارة 33 رقم محل عرابي احمد شارع الكبير التل: فرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113

 - االوقاف

 تاريخ وفي 2224    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، سليمان عطيه الحميد عبد محمد و محمد مصطفى محمود أحمد -  11

 - الشهداء منشية - الدريسة شارع 32: فرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113

 تاريخ وفي 2224    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، ابراهيم رمضان محممد عبدهللا و سليمان عطيه الحميد عبد محمد -  12

 - الشهداء منشية - الدريسة شارع 32: فرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113



 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

 الحره المناطق نظام من الشركه تحويل 111111111111   م م ش الحره المناطق بنظام( سينكو)  للنترات العالميه السويس -  13

 تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 033    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، 2114 لسنة 114 لقانون طبقآ الداخلى االستثمار الى

 - بالمعادي المعراج منطقه - الثانيه المجاورة - الثالث بالدور 2 شقه 2112 رقم العقار - القاهره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 االسماعيليه استثمار من القيد يمحي بذلك - االرقم ابي بن االرقم شارع

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 2132    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للسياحة نايس شركة -  14

 القاهره- السابع يالح - حسين ذاكر شارع 23 رقم بالعقار - االول بالدور - 12 رقم شقة/ في الكائن العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 - نصر م - السابعه المنطقه - حسين ذاكر شارع 11 رقم بالعقار االرضي االرضي فوق الرابع بالدور 11 رقم شقه/ ليصبح

,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 2132    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.م. ش  للسياحة سيمبلى شركة -  15

- السابع الحي - حسين ذاكر شارع 23 رقم بالعقار - االول بالدور - 12 رقم شقة/ في الكائن العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 - نصر م - السابعه المنطقه - حسين ذاكر شارع 11 رقم بالعقار االرضي االرضي فوق الرابع بالدور 11 رقم شقه/ ليصبح القاهره

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 2132    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للسياحه أكاسيا -  12

 شقه/ ليصبح القاهره- السابع الحي - حسين ذاكر شارع 23 رقم بالعقار - االول بالدور - 12 رقم شقة/ في الكائن العنوان تعديل ،

 - نصر م - السابعه المنطقه - حسين ذاكر شارع 11 رقم بالعقار االرضي االرضي فوق الرابع بالدور 11 رقم

 تم 21101115 تاريخ وفي 2132    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، ترافيل ماجستيك:  ليصبح الشركه اسم تعديل -  12

 - حسين ذاكر شارع 23 رقم بالعقار - االول بالدور - 12 رقم شقة/ في الكائن العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 المنطقه - حسين ذاكر شارع 11 رقم بالعقار االرضي االرضي فوق الرابع بالدور 11 رقم شقه/ ليصبح القاهره- السابع الحي

 - نصر م - السابعه

 1441    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، BOHEMEIA EGYPT والكريستال الزجاج لصناعة ايجيبت بوهيميا شركة -  14

 الدور كامل و االرضي بالدور 5 رقم بالمحل للشركة فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي

 - الثامن الحي - السادسة بالمنطقه كريم محمد شارع من متفرع حيان ابن جابر شارع 1 رقم بالعقار البدروم و االرضي فوق االول

 - نصر مدينة

  ، مساهمة شركة ، BOHEMIA EGYPT(B CRYSTAL والكريستال الزجاج لصناعة(  كريستال بى)  ايجيبت بوهيميا شركة -  10

 5 رقم بالمحل للشركة فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 1441    برقم قيدها سبق

 كريم محمد شارع من متفرع حيان ابن جابر شارع 1 رقم بالعقار البدروم و االرضي فوق االول الدور كامل و االرضي بالدور

 - نصر مدينة - الثامن الحي - السادسة بالمنطقه

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 2422    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، العقاري لالستثمار العزيمة -  21

 - ب مدخل الجبانات خلف جمعية - المعراج عمارة - 42 رقم عقار - 4 شقة - الزهور حى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 5114    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، البترولية للخدمات العرب عز -  21

 الصالحية مدينة - نيةالثا الصناعية المنطقة222 رقم قطعة/ بالعنوان الصناعي النشاط ممارسة موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الجديدة

 العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 5121    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه فرحات على فرحات شاكر -  22

  - الصغيره الصناعات مجمع - b3 الصناعية المنطقة - 124 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف, 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 21215    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، جروب ساسكو -  23

 - رمضان من بالعاشر الصناعية المنطقة - A2 المنطقة - شمال 2/2 رقم القطعة ،

 21101123 تاريخ وفي 2531    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، Witty Way Academy أكاديمى واى ويتى -  24

  غرب القنطرة السويس شارع 2 رقم بالعقار الكائن بالعنوان وذلك للشركة ادارى فرع إفتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم



 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

 تم 21101120 تاريخ وفي 4200    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الغذائية للصناعات ميكس فروتى الدولية العربية -  25

 يمحي وبذلك االسماعيليه - سالمة ابراهيم ميدان - الثاني الدور - امون عنخ توت شارع -2 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  القيد

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 5202    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الجاهزة للمالبس بشاير -  22

 -c1   الصناعية بالمنطقة XIIIi بالقطعة -لوىع الثانى الدور ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 منزليه وادوات النظافه ادوات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ،( وشركاه هالل سالم امين سالم)الهالل مارينا -  1

 الكهربائيه االجهزه تجميع و تصنيع -  بادج والمستر  البالستيك لمصانع المغذيه والصناعات البالستيك من ومنازل حدائق واثاث

)  الماكوالت و البارده و الساخنه المشروبات حفظ ادوات تجميع و تصنيع- اكسوارتها و غيارها قطع و مستلزماتها و المنزليه

 التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى اكسسواراتها و غيارها قطع و مستلزماتها و(  الخ... بوكس ايس - كولمن - ترامس

 تاريخ وفي 4224   برقم قيدها سبق  ،.  الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع نشاطها لمباشره الالزمه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112

 و وتأهيل تدريب و إلعداد مركز -1  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)     والترجمة واالستشارات للتدريب البريطانيه كيان -  2

 .الفنية االدارة و البشرية الموارد تنمية

 المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) االستشارات تقديم -2 

 مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة مبالتقيي

 (.التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 22 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق

 . والكتابيه المكتبيه االدوات توريد -3 

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 2355   برقم قيدها سبق  ،. التجاريه التوكيالت -4 

 محدودة

 و وتأهيل تدريب و إلعداد مركز -1  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)     والترجمة واالستشارات للتدريب البريطانيه كيان -  3

 .الفنية االدارة و البشرية الموارد تنمية

 المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) االستشارات تقديم -2 

 مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم

 (.التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 22 المادة فى عليها المنصوص ماليةال االوراق

 . والكتابيه المكتبيه االدوات توريد -3 

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 2355   برقم قيدها سبق  ،. التجاريه التوكيالت -4 

 محدودة

 . التصدير -5  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)     والترجمة واالستشارات للتدريب البريطانيه كيان -  4

 . الترجمه  خدمات تقديم -2 

 الوكالء سجل في والقيد 1025لسنة114 رقم القانون ألحكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط تيفاء باس الشركة التزام مع 

 . 1042 لسنه 121 القانون الحكام وفقا التجاريين والوسطاء

. حدي علي معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار بشرط العامه الحفالت و الندوات و المؤتمرات و المعارض تنظيم و اقامة -2 

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 2355   برقم قيدها سبق  ، لها تكون أن للشركة ويجوز 

 محدودة



 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

 . التصدير -5  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)     والترجمة واالستشارات للتدريب البريطانيه كيان -  5

 . الترجمه  خدمات تقديم -2 

 الوكالء سجل في والقيد 1025لسنة114 رقم القانون ألحكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط تيفاء باس الشركة التزام مع 

 . 1042 لسنه 121 القانون الحكام وفقا التجاريين والوسطاء

. حدي علي معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار بشرط العامه الحفالت و الندوات و المؤتمرات و المعارض تنظيم و اقامة -2 

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام اةمراع مع

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 2355   برقم قيدها سبق  ، لها تكون أن للشركة ويجوز 

 محدودة

 من وجه بأي تشترك أو مصلحة  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)     والترجمة واالستشارات للتدريب البريطانيه كيان -  2

 كما.  الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه

   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 2355

 من وجه بأي تشترك أو مصلحة  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)     والترجمة واالستشارات للتدريب البريطانيه كيان -  2

 كما.  الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه

   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 2355

 الخدمات تقديم - الى النشاط تعديل  بسيطة توصية ، بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام وشريكيه على محمد محمود وليد -  4

 وقطع ومستلزماتها البترولية والمهمات آلالتا وصيانة واستئجار وتأجير وتشغيل إدارة المتضمنة والهندسية الفنية واالستشارات

 وفى والبحرى البرى واإلنتاج الحفر لعمليات الالزمة الكيماوية والمواد والغاز البترول مجال فى المستخدمة األجهزة وجميع غيارها

 أبار وصيانة الحفر بعمليات المتعلقة البترولية الخدمات وتقديم والبحرية البرية والغاز البترول أبار وحفر الماء تحت البعيدة األعماق

,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 3322   برقم قيدها سبق  ، بواسطة والغاز البترول أبار وحفر الحفر ومعدات البترول

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 الخدمات تقديم - الى النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه على محمد محمود وليد:  ليصبح التجارى االسم تعديل -  0

 وقطع ومستلزماتها البترولية والمهمات اآلالت وصيانة واستئجار وتأجير وتشغيل إدارة المتضمنة والهندسية الفنية واالستشارات

 وفى والبحرى البرى واإلنتاج الحفر لعمليات الالزمة الكيماوية والمواد والغاز البترول مجال فى المستخدمة األجهزة وجميع غيارها

 أبار وصيانة الحفر بعمليات المتعلقة البترولية الخدمات وتقديم والبحرية البرية والغاز البترول أبار وحفر الماء تحت البعيدة األعماق

,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 3322   برقم قيدها سبق  ، بواسطة والغاز البترول أبار وحفر الحفر ومعدات البترول

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 من المستأجرة أو الشركة حفارات  بسيطة توصية ، بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام وشريكيه على محمد محمود وليد -  11

 والبحرية البرية األبعاد وثالثية ثنائية السيزمية األعمال وجميع البترول ألغراض الالزمة العميقة غير المياه أبار حفر وكذا الغير

 .البترول بآبار الخاصة الجيولوجية العينات وتحليل البترول إنتاج ومحطات والسخانات والمعالجة الفصل محطات وتأجير واستئجار

  

  

  

 .التجاري والتمثيل والبحري األرضي بنوعيه السيزمي للمسح الجودة مراقبة بأعمال القيام - 

 وفي 3322   برقم قيدها سبق  ، التدريبية البرامج وتقديم واالستكشاف والحفر البيئة مجال في والتوعية التدريب برامج إعداد - 

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ

 الغير من المستأجرة أو الشركة حفارات  بسيطة توصية ، وشركاه على محمد محمود وليد:  ليصبح التجارى االسم تعديل -  11

 والبحرية البرية األبعاد وثالثية ثنائية السيزمية األعمال وجميع البترول ألغراض الالزمة العميقة غير المياه أبار حفر وكذا

 .البترول بآبار الخاصة الجيولوجية العينات وتحليل البترول إنتاج ومحطات والسخانات والمعالجة الفصل محطات وتأجير واستئجار

  

  



 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

  

 .التجاري والتمثيل والبحري األرضي بنوعيه السيزمي للمسح الجودة قبةمرا بأعمال القيام - 

 وفي 3322   برقم قيدها سبق  ، التدريبية البرامج وتقديم واالستكشاف والحفر البيئة مجال في والتوعية التدريب برامج إعداد - 

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ

 عن والتنقيب البحث بمجال الخاصة  بسيطة توصية ، بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام وشريكيه على محمد محمود وليد -  12

 .والغاز البترول مجال في للعاملين وذلك البترول

 . والبحري األرضي بنوعيها السيزمية للبيانات والتفسيرات المعالجة بأعمال القيام - 

 .والكهربية والمغناطيسية الجاذبية بأعمال القيام - 

 1البيئية القياسات ومعامل الجيولوجية العينات تحاليل معامل بأعمال القيام - 

 الالزمة المهمات وجميع والبلوف غيارها وقطع ومستلزماتها والغاز البترول ومواسير والمهمات واآلالت المعدات وتوريد تخزين - 

 تعديل تم21101112 تاريخ وفي 3322   برقم قيدها سبق  ، والسخانات الفصل كمحطات والغاز البترول وفصل إنتاج لعمليات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 البترول عن والتنقيب البحث بمجال الخاصة  بسيطة توصية ، وشركاه على محمد محمود وليد:  ليصبح التجارى االسم تعديل -  13

 .والغاز البترول مجال في للعاملين وذلك

 . والبحري األرضي بنوعيها السيزمية للبيانات والتفسيرات المعالجة بأعمال القيام - 

 .والكهربية والمغناطيسية الجاذبية بأعمال القيام - 

 1البيئية القياسات ومعامل الجيولوجية العينات تحاليل معامل بأعمال القيام - 

 الالزمة المهمات وجميع والبلوف غيارها وقطع ومستلزماتها والغاز البترول ومواسير والمهمات واآلالت المعدات وتوريد تخزين - 

 تعديل تم21101112 تاريخ وفي 3322   برقم قيدها سبق  ، والسخانات الفصل كمحطات والغاز البترول وفصل إنتاج لعمليات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 أجهزة وجميع والرمال المياه وفصل  بسيطة توصية ، بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام وشريكيه على محمد محمود وليد -  14

 1 اإلنتاج

 (.الطفلة) لحفر ا ألعمال الالزمة الكيماوية والمواد األنابيب وخطوط اآلبار ورؤس والقيسون الحفر مواسير وتوريد تخزين - 

 .والمحابس والطلمبات الصمامات وتوريد تخزين - 

 .والبحرية البرية البترول حفارات توريدو تخزين - 

 . والسالمة األمن معدات وتوريد تخزين - 

 الهيئة إشراف تحت العاملة البترول لشركات وذلك(  الجديده)  الفرامل و الحركة ناقالت و المحركات زيوت توريد و تخزين 

 النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 3322   برقم قيدها سبق  ، واالستكشاف االستخراج مجاالت في للبترول العامة المصرية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف, 

 اإلنتاج أجهزة وجميع والرمال المياه وفصل  بسيطة توصية ، وشركاه على محمد محمود وليد:  ليصبح التجارى االسم تعديل -  15

1 

 (.الطفلة) لحفر ا ألعمال الالزمة الكيماوية والمواد األنابيب وخطوط اآلبار ورؤس والقيسون الحفر مواسير وتوريد تخزين - 

 .والمحابس والطلمبات الصمامات وتوريد تخزين - 

 .والبحرية البرية البترول حفارات وتوريد تخزين - 

 . والسالمة األمن معدات وتوريد تخزين - 

 الهيئة إشراف تحت العاملة البترول لشركات وذلك(  الجديده)  الفرامل و الحركة ناقالت و المحركات زيوت توريد و تخزين 

 النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 3322   برقم قيدها سبق  ، واالستكشاف االستخراج مجاالت في للبترول العامة المصرية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف, 

 ومشروعات بمصر والتنقيب  بسيطة ةتوصي ، بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام وشريكيه على محمد محمود وليد -  12

 (.إيجاس) الطبيعية للغازات القابضة الشركة إشراف تحت العاملة الغاز والشركات والخارج الحرة المناطق

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 3322   برقم قيدها سبق



 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

 الحرة المناطق ومشروعات بمصر والتنقيب  بسيطة توصية ، وشركاه على محمد محمود وليد:  ليصبح التجارى االسم تعديل -  12

 (.إيجاس) الطبيعية للغازات القابضة الشركة إشراف تحت العاملة الغاز والشركات والخارج

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 3322   برقم قيدها سبق

 االخشاب وتصنيع  الرخام جلى و تقطيع و لنشر مصنع تشغيل و اقامة  بسيطة توصية ، شركاه و الصادق الرحمن عبد احمد -  14

 تاريخ وفي 2211   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه على و واالثاث

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101110

 الحفر لعمليات المساندة البترولية الخدمات هو الشركة غرض  محدودة مسئولية ذات ، لبتروليةا للخدمات العرب عز -  10

  الغاز وتوصيل ونقل واالستكشاف

 :ذلك ويشمل واالستكشاف الحفر لعمليات المساندة البترولية الخدمات تقديم -1

 وتنشيطها البترول ابار صيانة "

 البترولية والمضخات الحفر معدات صيانة "

 البترول الغراض الالزمة العميقة غير المياة ابار حفر "

 والصيانة الحفر العمال المكملة المدنية االعمال "

 الترسيبات من االسطح معالجة "

 االنتاج وانابيب التغليف مواسير بانزال المتعلقة الخدمات "

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101121 تاريخ وفي 5114   برقم قيدها سبق  ، باالستكشاف المتعلقة الخدمات "

 محدودة مسئولية ذات

 البترولى  محدودة مسئولية ذات ، البترولية للخدمات العرب عز -  21

 الغاز من البروبان او البوتاجاز واستخالص البتروكيماويات انتاج مشروعات "

 بها المرتبطة والخدمات السيارات لتموين محطة وتشغيل اقامة -2

 .1041 لسنة 24 رقم القانون ألحكام وفقا المصدرين سجل في القيد الشركة التزام مع التصدير -3

 والمذيبات الشحوم وانتاج االساس زيت النتاج المستعملة المعدنية لتدويرالزيوت مصنع وتشغيل اقامة -4

 المعدنية الزيوت وتعبئة لخلط مصنع وتشغيل اقامة -5

 قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة -2

  العمومية التوريدات -2

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101121 تاريخ وفي 5114   برقم قيدها سبق  ، االستثمار -4

 النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتماعات بالمدن العقارى  محدودة مسئولية ذات ، البترولية للخدمات العرب عز -  21

 الوزراء رئيس بقرار ماورد مراعاه مع مسبقا الهيئه موافقه فيلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق

 2112 لسنه 14 رقم بقانون والمرسوم 2114 لسنه 352 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار ومراعاه 2112 لسنه 351 رقم

  وتعديالته

 انواعها بجميع الصيد وادوات مستلزمات وتوريد تجارة -0



 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

 -: ذلك ويشمل احداهما او والصحراوية البور االراضى واستزراع استصالح -11

 ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101121 تاريخ وفي 5114   برقم قيدها سبق  ، االراضى وتجهيز استصالح(  أ)

 محدودة مسئولية

 سبق  ، القانون الحكام وفقا نشاطها لمباشرة  الالزمة التراخيص كافة  محدودة مسئولية ذات ، البترولية تللخدما العرب عز -  22

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101121 تاريخ وفي 5114   برقم قيدها

  لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق  محدودة مسئولية ذات ، البترولية للخدمات العرب عز -  23

 . المستصلحة االراضى استزراع(  ب)

 وليس الحديثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط

  الجمهورية رئيس قرار مراعاة ومع 2112 لسنة351 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى

 . وتعديالته 2112 لسنة 14 بقانون والمرسوم 2114 لسنة 352 رقم

 -: ذلك ويشمل والسمكى والداجنى الحيوانى االنتاج -11

 ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101121 تاريخ وفي 5114   برقم قيدها سبق  ، سواء الحيوانات انواع جميع تربية(أ)

 محدودة مسئولية

 . اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان  محدودة مسئولية ذات ، البترولية للخدمات العرب عز -  24

  اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية(ب)

   االسماك صيد وكذلك السمكية المزارع اقامة(ج)

  حده على نشاط لكل مستقلة حسابات افراد الشركة وعلى

 القوانين أحكام مراعاة مع 1025 لسنة 114 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل فى القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع

 تم21101121 تاريخ وفي 5114   برقم قيدها سبق  ، لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 . االنشطة هذه  محدودة مسئولية ذات ، البترولية للخدمات العرب عز -  25

 او باعمالها شبيهة اعماال التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز -12

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

  التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك

 . حدة على نشاط لكل مستقلة حسابات افراد الشركة وعلى

 سبق  ، على الحصول الشركة وعلى  لسنة 14 رقم القانون الحكام وفقا  المصدرين سجل فى القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101121 تاريخ وفي 5114   برقم قيدها

 و التروس وتفتيح المعادن وتشغيل للخراطة مصنع وتشغيل إقامة  بسيطة توصية ، وشركاه فرحات على فرحات شاكر -  22

 العموميه التوريدات

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 5121   برقم قيدها سبق  ، - 

 اال العمرانيه والمجتمعات المدن والي ومن داخل الجماعي النقل-  تضامن شركة ، وشريكه الصياد على عوض الدين عصام -  22

 استعمالها او الترخيص لها يسبق ولم جديده المستخدمه السيارات تكون وان   للمشروع مقعد 1 عن النقليه للطاقه االدني الحد يقل



 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

 وورش توفيرجراشات. الغرض لهذا بالديزل تعمل سيارات استيراد عدم و اساسي كشرط الطبيعي بالغاز السيارات تسير يتم نوا

 بتحديد الشركات التزام.  الجديد العمراني المجتمع داخل النشاط ممارسة موقع يكون ان.  الجديده المدن داخل للشركات صيانه

 وصف,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 5441   برقم قيدها سبق  ، من معتمده الشركة السيرللسيارات ومواعيد خطوط

 تضامن شركة:  التأشير

 بها موضحا السياره مقدمه في استرشاديه لوحات ووضع المرور  تضامن شركة ، وشريكه الصياد على عوض الدين عصام -  24

 بشروط االلتزام و االخري والضوابط والشروط االطوال و االحمال حيث من النقل وزارة وضوابط بشروط االلتزام. السير خط

 و الصناعيه والمنتجات الزراعيه الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات و للبضائع المبرد النقل -   التلوث ومنع البيئه علي المحافظه

 بحفظ الخاصه المحطات و الثالجات و للبضائع المجمد او المبرد النقل... الغالل صوامع و الحاويات محطات و الغدائيه 2 المواد

,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 5441   برقم قيدها سبق  ، الغذائيه المواد و الصناعيه المنتجات و الزراعيه الحاالت

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 الحاويات وتداول تشغيل محطات.... تجمدها او  تبريدها و  تضامن شركة ، وشريكه الصياد على عوض الدين عصام -  20

 و واللوائح والقوانين احكام مراعاة مع النشاط لمباشر الالزمه التفريغ و الشحن ذكراعمال ما يشمل و الغالل وتخزين حفظ صوامع..

 وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه-  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي السياريه القرارات

 سوالر او بنزين تعمل التى)  انوعها بكافة الكهربائي  واالسكوتر الناريه الدرجات و الركوب وسيارات النقل وسائل جميع

 وفي 5441   برقم قيدها سبق  ،.    نشاطها لمباشره الألزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي(  الكهربائيه اوالبطاريات

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ

 قواعد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ،( عزيزوشركاه علوان حسين) الكيماويه للصناعات كريستال ستارز -  31

 متعدده قدرات موفره لمبات و الفلوروسنت الطوارئ كشاف تجميع و تصنيع و معدنيه اباجورات و شمعدانات و نجف و المصابيح

 من بغطاء كهربائي كشاف و بمكوناته اللوفر كشاف و كامله توزيع لوحات و فلوروسنت كشاف و بمكوناته اليكتروني كشاف و

 و الكهربائي المشترك تجميع و تصنيع و اتوماتيك مفتاح و ماجيك مفتاح و كهربائيه اسبوتات و الكهربائيه المراوح و البالستيك

,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 32245   برقم قيدها سبق  ، انواعه بجميع الليد و ليد اسبوتات و لمبات و الليد كشاف

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 قواعد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ،(  وشركاه عزيز علوان حسين) الكيماويه للصناعات كريستال ستارز -  31

 متعدده قدرات موفره لمبات و الفلوروسنت الطوارئ كشاف تجميع و تصنيع و معدنيه اباجورات و شمعدانات و نجف و المصابيح

 من بغطاء كهربائي كشاف و بمكوناته اللوفر كشاف و كامله توزيع لوحات و فلوروسنت كشاف و بمكوناته اليكتروني كشاف و

 و الكهربائي المشترك تجميع و تصنيع و اتوماتيك مفتاح و ماجيك مفتاح و كهربائيه اسبوتات و الكهربائيه المراوح و البالستيك

,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 32245   برقم قيدها سبق  ، انواعه بجميع الليد و ليد اسبوتات و لمبات و الليد كشاف

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 قواعد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، شريكته و عبده دالسي محمود محمد:  الى التجارى االسم تعديل -  32

 متعدده قدرات موفره لمبات و الفلوروسنت الطوارئ كشاف تجميع و تصنيع و معدنيه اباجورات و شمعدانات و نجف و المصابيح

 من بغطاء كهربائي كشاف و بمكوناته اللوفر كشاف و كامله توزيع لوحات و فلوروسنت كشاف و بمكوناته اليكتروني كشاف و

 و الكهربائي المشترك تجميع و تصنيع و اتوماتيك مفتاح و ماجيك مفتاح و كهربائيه اسبوتات و الكهربائيه المراوح و البالستيك

,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 32245   برقم قيدها سبق  ، انواعه بجميع الليد و ليد اسبوتات و لمبات و الليد كشاف

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 قواعد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  تضامن شركة ،( عزيزوشركاه علوان حسين) الكيماويه للصناعات كريستال ستارز -  33

 متعدده قدرات موفره لمبات و الفلوروسنت الطوارئ كشاف تجميع و تصنيع و معدنيه اباجورات و شمعدانات و نجف و المصابيح

 من بغطاء كهربائي كشاف و بمكوناته اللوفر كشاف و كامله توزيع لوحات و فلوروسنت كشاف و بمكوناته اليكتروني كشاف و

 و الكهربائي المشترك تجميع و تصنيع و اتوماتيك مفتاح و ماجيك مفتاح و كهربائيه اسبوتات و الكهربائيه المراوح و البالستيك

,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 32245   برقم قيدها سبق  ، انواعه بجميع الليد و ليد اسبوتات و لمبات و الليد كشاف

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 قواعد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  تضامن شركة ،(  وشركاه عزيز علوان حسين) الكيماويه للصناعات كريستال ستارز -  34

 متعدده قدرات موفره لمبات و الفلوروسنت الطوارئ كشاف تجميع و تصنيع و معدنيه اباجورات و شمعدانات و نجف و المصابيح



 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

 من بغطاء كهربائي كشاف و بمكوناته اللوفر كشاف و كامله توزيع لوحات و فلوروسنت كشاف و بمكوناته اليكتروني كشاف و

 و الكهربائي المشترك تجميع و تصنيع و اتوماتيك مفتاح و ماجيك مفتاح و كهربائيه اسبوتات و الكهربائيه المراوح و البالستيك

,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 32245   برقم قيدها سبق  ، انواعه بجميع الليد و ليد اسبوتات و لمبات و الليد كشاف

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 قواعد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، شريكته و عبده السيد محمود محمد:  الى التجارى االسم تعديل -  35

 متعدده قدرات موفره لمبات و الفلوروسنت الطوارئ كشاف تجميع و تصنيع و معدنيه اباجورات و شمعدانات و نجف و المصابيح

 من بغطاء كهربائي كشاف و بمكوناته اللوفر كشاف و كامله توزيع لوحات و فلوروسنت كشاف و بمكوناته اليكتروني كشاف و

 و الكهربائي المشترك تجميع و تصنيع و اتوماتيك مفتاح و ماجيك مفتاح و كهربائيه اسبوتات و الكهربائيه المراوح و البالستيك

,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 32245   برقم قيدها سبق  ، انواعه بجميع الليد و ليد اسبوتات و لمبات و الليد كشاف

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 التجميل ومستحضرات الطبيه والمستحضرات االدويه صناعه  مساهمة شركة ، الدوائيه للصناعات الدوليه المصريه الشركة -  32

 المكمالت وتصنيع وتسجيل الحشرية والمبيدات والمركزات االعالف اضافات وتصنيع البيطريه والمستحضرات الكيماويه والمواد

 من الدوائية والمستلزمات العبوات وصناعه الفارغه الزجاجية االمبوالت وصناعه الخاصة واالغذية الطبية توالنباتا الغذائية

 يجوز و الخطره المخلفات نقل و الغير ولدى للغير والتصنيع  وخارجها العربية مصر جمهورية داخل انتاجها وتوزيع البالستيك

 تم21101122 تاريخ وفي 11112   برقم قيدها سبق  ، الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه لها تكون ان للشركة

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعمال تزاول التي الهيئات و  مساهمة شركة ، الدوائيه للصناعات الدوليه المصريه الشركة -  32

 بموافقهى و وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 11112   برقم قيدها سبق  ، الحرة المناطق و لالستثمار العامة الهيئه

 مساهمة شركة

 وكشافات الكهربائية االدوات وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  بسيطة توصية ، وشركاه عازر لمعى كرمى شركة -  34

 فلكسبل ومواسير المقاسات بجميع الكهرباء ومواسير وقدرتها انواعها بكافة الكهربائية واللمبات والترانسات التيار ومحول االضاءة

 كافة على الحصول الشركة وعلى سى.فى.بى خامة من جميعوال والتخانات المقاسات بجميع الكهربائية لالسالك ومجرى والتخانات

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101124 تاريخ وفي 325   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 بسيطة

 االستيراد -  والمنظفات الكيماويات تجاره-  محدودة مسئولية ذات ، S&D ChemicALS-egypt مصر-كيميكال دي اند اس -  30

 المصدريين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع حده علي نشاط لكل مستقله حسابات افراد الشركة وعلي التصدير و

 و 1042 لسنه 121 القانون الحكام وفقا المستورديين سجل في القيد و 1025 لسنة 14 رقم القانون الحكام وفقا

 للشركة ويجوز. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 وفي 4144   برقم قيدها سبق  ، أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101120 تاريخ

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة  محدودة مسئولية ذات ، S&D ChemicALS-egypt مصر-كيميكال دي اند اس -  41

 القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما.  الخارج أو مصر في غرضها تحقيق

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101120 تاريخ وفي 4144   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 5231   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و حفيله الرحمن عبد التابعي السيد -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 5231   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و حفيله الرحمن عبد التابعي السيد -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 5231   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و حفيله الرحمن عبد التابعي السيد -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 5231   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاه و حفيله الرحمن عبد التابعي السيد -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم21101114 تاريخ وفي 5231   برقم قيدها سبق ، وشركاه عيش يوسف محمد طلعت محمد -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و محمد العال عبد احمد: الى 5124 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101114:  تاريخ فى  ،  -  1

 شركاه

 كرديه حمدى سالمه ايمن: الى 4244 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  21101112:  تاريخ فى  ،  -  2

 شركاه و

  GOMPLAST: الى 2522 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  21101124:  تاريخ فى  ،  -  3

EGYPT 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 - شادى ابو سامى/ المهندس السيد توقيع الغاء -1-للشركة تنفيذى  منتدب عضو  مساهمة شركة  سليمان احمد الصاوى احمد -  1

 بتوقيع تكون يعادلها ما او(جنيها الف وخمسون سبعمائه)  2510111 عن تزيد التى الشيكات -:الشيكات اصدار -2 المنتدب العضو

 مدير -محمد شوقى الدين عالء/ السيد          -:من أى مع المنتدب العضو- سليمان احمد الصاوى احمد/  المهندس السيد -: من كل

 السيد تفويض -3                                          البنوك حسابات مدير - رضوان محمد محمد/ والسيد      المالية الحسابات

 11434   برقم    21101111:  تاريخ ، -سليمان احمد الصاوى احمد/ المهندس



 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

 والتحويالت الشيكات توقيع سلطات تحديد فى المنتدب العضو  منتدب عضو  مساهمة شركة  سليمان حمدا الصاوى احمد -  2

:  تاريخ ،. يعادلها ما او( جنيها الف ستمائة) جنيه 2110111 حتى( تصدير1 استيراد) المستندية االعتمادات وفتح والودائع النقدية

 11434   برقم    21101111

 التوقيع في محمد راضي الفتاح عبد محمد/  السيد تفويض -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن محمد محمد حماده -  3

:  تاريخ ، الشركة عن نيابة بإسمه الحكومية المصالح جميع و البيطرية للخدمات العامه الهيئة من الالزمة التراخيص كافة الستصدار

 2411   برقم    21101112

 االدارة مجلس  اعضاء و رئيس ترشيح تجديد علي الموافقه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جبر حسن حسن الدين حسام -  4

 32114   برقم    21101113:  تاريخ ،.  الصالحيات بنفس اخري اعوام لثالث

 من القتراضا حق و الرهن و البيع صالحيات تكون -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدهللا محمد رمضان ايهاب -  5

 محمد جالل سامح -2( االداره مجلس رئيس) عبدهللا محمد رمضان ايهاب -1- للساده الشركة باسم الشيكات علي التوقيع و البنوك

)  احمد عبدالسميع شوقي ايهاب -4( اداره مجلس عضو)  حسن عبدالحميد ابراهيم هاني -3(  االداره مجلس رئيس نائب)  صبيح

 4144   برقم    21101113:  تاريخ ،(  المنتدب العضو

 االقتراض حق و الرهن و البيع صالحيات تكون -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الصياد صبيح محمد جالل سامح -  2

 جالل سامح -2( االداره مجلس رئيس) عبدهللا محمد رمضان ايهاب -1- للساده الشركة باسم الشيكات علي التوقيع و البنوك من

 عبدالسميع شوقي ايهاب -4( اداره مجلس عضو)  حسن عبدالحميد ابراهيم هاني -3(  االداره مجلس رئيس نائب)  صبيح محمد

 4144   برقم    21101113:  تاريخ ،(  المنتدب العضو)  احمد

 من االقتراض حق و الرهن و البيع صالحيات تكون -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن عبدالحميد ابراهيم هاني -  2

 محمد جالل سامح -2( االداره مجلس رئيس) عبدهللا محمد رمضان ايهاب -1- للساده الشركة باسم الشيكات علي التوقيع و البنوك

)  احمد عبدالسميع شوقي ايهاب -4( اداره مجلس عضو)  حسن عبدالحميد ابراهيم هاني -3(  االداره مجلس رئيس نائب)  صبيح

 4144   برقم    21101113:  تاريخ ،(  المنتدب العضو

 و البنوك من االقتراض حق و الرهن و البيع صالحيات تكون -  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد السميع عبد شوقي ايهاب -  4

)  صبيح محمد جالل سامح -2( االداره مجلس رئيس) عبدهللا محمد رمضان ايهاب -1- للساده الشركة باسم الشيكات علي التوقيع

 العضو)  احمد عبدالسميع شوقي ايهاب -4( اداره مجلس عضو)  حسن عبدالحميد ابراهيم هاني -3(  االداره مجلس رئيس نائب

 4144   برقم    21101113:  تاريخ ،(  المنتدب

 الدوائيه للصناعات العربيه الشركة عن ممثالال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل عوض جبر عوض -  0

 -أ- البنوك مع الشركة تعامالت في التاليه التوقيعات اعتماد علي الموافقه.  كيالني سعيد احمد/  السيد من بدال.  الطبيه المستلزمات و

 وليد( ب) سالم يوسف الفتاح عبد اشرف/ أ - السباعي تمراز عماد/ أ - عطيه محمد وليد/ أ من اي مع خليل عوض جبر عوض/ د

 يتجاوز ال فيما حسن محمد ناجي مع السباعي تمراز عماد( ج) جنيه الف 211 يتجاوز ال بما حسن محمد ناجي/ د مع عطيه محمد

 13323   برقم    21101112:  تاريخ ، في مرسي محمد رضا مع علي محمد سيد محمد( د)  جنيه الف 51

 الدوائيه للصناعات العربيه الشركة عن ممثالال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل عوض جبر عوض -  11

 -أ- البنوك مع الشركة تعامالت في التاليه التوقيعات اعتماد علي الموافقه.  كيالني سعيد احمد/  السيد من بدال.  الطبيه المستلزمات و

 وليد( ب) سالم يوسف الفتاح عبد اشرف/ أ - السباعي تمراز عماد/ أ - عطيه محمد وليد/ أ من اي مع خليل عوض جبر عوض/ د

 يتجاوز ال فيما حسن محمد ناجي مع السباعي تمراز عماد( ج) جنيه الف 211 يتجاوز ال بما حسن محمد ناجي/ د مع عطيه محمد

 13323   برقم    21101112:  تاريخ ، في مرسي محمد رضا مع علي محمد سيد محمد( د)  جنيه الف 51

 الدوائيه للصناعات العربيه الشركة عن ممثالال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل عوض جبر عوض -  11

 -أ- البنوك مع الشركة تعامالت في التاليه التوقيعات اعتماد علي الموافقه.  كيالني سعيد احمد/  السيد من بدال.  الطبيه المستلزمات و

 وليد( ب) سالم يوسف الفتاح عبد اشرف/ أ - السباعي تمراز عماد/ أ - عطيه محمد وليد/ أ من اي مع خليل عوض جبر عوض/ د

 يتجاوز ال فيما حسن محمد ناجي مع السباعي تمراز عماد( ج) جنيه الف 211 يتجاوز ال بما حسن محمد ناجي/ د مع عطيه محمد

 13323   برقم    21101112:  تاريخ ، في مرسي محمد رضا مع علي محمد سيد محمد( د)  جنيه الف 51



 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

 تظهير - االتيه البنكيه المراسالت علي التوقيع  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل عوض جبر عوض -  12

 المراسالت جميع - البنوك بين المستندات تحويل - المستندات ضد الرسائل و تعديالتها و المستندية االعتمادات - الشحن مستندات

 13323   برقم    21101112:  تاريخ ، البنوك مع الشركة بتعامالت الخاصه

 تظهير - االتيه البنكيه المراسالت علي التوقيع  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل عوض جبر عوض -  13

 المراسالت جميع - البنوك بين المستندات لتحوي - المستندات ضد الرسائل و تعديالتها و المستندية االعتمادات - الشحن مستندات

 13323   برقم    21101112:  تاريخ ، البنوك مع الشركة بتعامالت الخاصه

 تظهير - االتيه البنكيه المراسالت علي التوقيع  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل عوض جبر عوض -  14

 المراسالت جميع - البنوك بين المستندات تحويل - المستندات ضد الرسائل و تعديالتها و المستندية االعتمادات - الشحن مستندات

 13323   برقم    21101112:  تاريخ ، البنوك مع الشركة بتعامالت الخاصه

   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  15

11112 

   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  12

11112 

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  12

   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم حمدا كامل اسامة -  14

11112 

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  10

   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عيسوى محمد االحمدى عمر -  21

11112 

   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عصمت فاروق محمد -  21

11112 

   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  22

11112 

 تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  23

 11112   برقم    21101112: 

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ،( كديماا)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  24

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  25

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  22

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامة -  22

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  24

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عيسوى محمد االحمدى عمر -  20

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عصمت فاروق محمد -  31

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  31



 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

:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  32

 11112   برقم    21101112

   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  33

11112 

   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  34

11112 

   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  35

11112 

   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامة -  32

11112 

   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  32

11112 

    21101112:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عيسوى محمد االحمدى عمر -  34

 11112   برقم

   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عصمت فاروق محمد -  30

11112 

   برقم    21101112:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  41

11112 

 ،( اكديما) الشركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  41

 11112   برقم    21101112:  تاريخ

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  42

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  43

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  44

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامة -  45

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  42

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عيسوى محمد االحمدى عمر -  42

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عصمت فاروق محمد -  44

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  40

    21101112:  تاريخ ، مساهم-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  51

 11112   برقم

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  51

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  52



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  53

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامة -  54

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  55

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عيسوى محمد االحمدى عمر -  52

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عصمت فاروق محمد -  52

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  54

    21101112:  تاريخ ، مساهم-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  50

 11112   برقم

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  21

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  21

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، اهممس-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  22

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامة -  23

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  24

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عيسوى محمد االحمدى عمر -  25

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عصمت فاروق محمد -  22

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  22

    21101112:  تاريخ ، مساهم-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  24

 11112   برقم

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  20

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  21

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  21

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامة -  22

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  23

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عيسوى محمد االحمدى عمر -  24

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عصمت فاروق محمد -  25

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  22

    21101112:  تاريخ ، مساهم-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  22

 11112   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  24

 11112   برقم    21101112

    21101112:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  20

 11112   برقم

   برقم    21101112:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  41

11112 

    21101112:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامة -  41

 11112   برقم

    21101112:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  42

 11112   برقم

:  ريختا ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عيسوى محمد االحمدى عمر -  43

 11112   برقم    21101112

    21101112:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عصمت فاروق محمد -  44

 11112   برقم

    21101112:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  45

 11112   برقم

 المهن نقابات اتحاد عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  42

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، الطبية

   برقم    21101112:  تاريخ ، اكديما شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  42

11112 

   برقم    21101112:  تاريخ ، اكديما شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  44

11112 

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، اكديما شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  40

   برقم    21101112:  تاريخ ، اكديما شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامة -  01

11112 

 11112   برقم    21101112:  تاريخ ، اكديما شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  01

   برقم    21101112:  تاريخ ، اكديما شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوىعي محمد االحمدى عمر -  02

11112 

   برقم    21101112:  تاريخ ، اكديما شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عصمت فاروق محمد -  03

11112 

   برقم    21101112:  تاريخ ، اكديما شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  04

11112 

 تاريخ ، اكديما شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  05

 11112   برقم    21101112: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مع عالقتها فى الشركة ويمثلوا  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  روؤف الحميد عبد طاهر محمد حازم -  02

 هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردين او ولهمامجتمعين الغير

 والعضو  االداره مجلس ولرئيس مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة،و مجلس من والتعهدات المعامالت

 راس عن االفراج وقف حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك مع التعامل حق منفردا المنتدب

    21101112:  تاريخ ، االقتراض حق رؤوف الحميد عبد طاهر محمد حازم/ وللسيد الضمان وشهادات الخطابات واستصدار المال

 4145   برقم

 الغير مع عالقتها فى الشركة ويمثلوا  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  سليمان حامد الدين كمال محمد هاني -  02

 المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردين او ولهمامجتمعين

 منفردا المنتدب والعضو  االداره مجلس ولرئيس مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة،و مجلس من والتعهدات

 واستصدار المال راس عن االفراج وقف حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك مع التعامل حق

 4145   برقم    21101112:  تاريخ ، االقتراض حق رؤوف الحميد عبد طاهر محمد حازم/ وللسيد الضمان وشهادات الخطابات

 او ولهمامجتمعين الغير مع عالقتها فى الشركة ويمثلوا  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعد علي احمد احمد محمد -  04

 من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردين

 مع التعامل حق منفردا المنتدب والعضو  االداره مجلس ولرئيس مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة،و مجلس

 الخطابات واستصدار المال راس عن االفراج وقف حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك

 4145   برقم    21101112:  تاريخ ، االقتراض حق رؤوف الحميد عبد طاهر محمد حازم/ وللسيد الضمان وشهادات

 محمد شريف/  السيد اسم اضافة علي المجلس وافق -  عام مدير  مساهمة شركة  عبدهللا عابدين فكري رؤؤف محمد شريف -  00

 كافة علي التوقيع في الغير امام الشركة تمثيل صالحية منحه مع للسكر المتحدة المصرية للشركة العام المدير عابدين فكري رؤوف

 في الحق له يكون و,  لالغذيه صافوال الشركة نظام و بلوائح المقرره و العام للمدير الممنوحه الصالحيات حدود في التجارية العقود

 التوثيق مصلحة و المرور امام التوقيع في الحق له و غيرهم و المحامين توكيالت الغاء في الحق له و الشركة عن المحاميين توكيل

 43142   برقم    21101114:  تاريخ ، المصالح جميع و االخري الجهات و العقاري الشهر و

 و السلكية لالتصاال القومية الهيئه امام و الحكوميه  عام مدير  مساهمة شركة  عبدهللا عابدين فكري رؤؤف محمد شريف -  111

 امام الشركة فروع ايجار و االيجار عقود فيها بما  بالشركة الخاصة العقود كافة علي التوقيع و للبريد لقوميةا الهيئه و سلكية الال

 ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق له و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح جميع و العقاري الشهر و التوثيق مصلحة

 43142   برقم    21101114:  تاريخ ، بعاليه

 1214   برقم    21101110:  تاريخ ، استقالة-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زاهر احمد احمد منصور -  111

 محمد ابراهيم خالد/  من بدال يتروجيت شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعفان عبالعال عبده احمد -  112

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، حسن

 محمد ابراهيم خالد/  من بدال يتروجيت شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعفان عبالعال عبده احمد -  113

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، حسن

 من بدال يتروجيت شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشافعي بهجت علي عبدالفتاح محمد بهجت احمد -  114

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، حسن محمد ابراهيم خالد/ 

 من بدال يتروجيت شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشافعي بهجت علي عبدالفتاح محمد بهجت احمد -  115

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، حسن محمد ابراهيم خالد/ 

 محمد ابراهيم خالد/  من بدال يتروجيت شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مهران السيد حمدان خالد -  112

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، حسن

 محمد ابراهيم خالد/  من بدال يتروجيت شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مهران السيد حمدان خالد -  112

 41045   برقم    21101111:  يختار ، حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجيشى وجيه/  من بدال مصر صن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعفان عبالعال عبده احمد -  114

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، مطراوى

 الجيشى وجيه/  من بدال مصر صن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعفان عبالعال عبده احمد -  110

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، مطراوى

 بدال مصر صن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشافعي بهجت علي عبدالفتاح محمد بهجت احمد -  111

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، مطراوى الجيشى وجيه/  من

 بدال مصر صن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشافعي بهجت علي عبدالفتاح محمد بهجت احمد -  111

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، مطراوى الجيشى وجيه/  من

 الجيشى وجيه/  من بدال مصر صن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مهران السيد حمدان خالد -  112

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، مطراوى

 الجيشى وجيه/  من بدال مصر صن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مهران السيد حمدان خالد -  113

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، مطراوى

 الوفا ابو صبرى/  من بدال جاسكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعفان عبالعال عبده احمد -  114

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، ابراهيم شرقاوى

 الوفا ابو صبرى/  من بدال جاسكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعفان عبالعال عبده احمد -  115

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، ابراهيم شرقاوى

/  من بدال جاسكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشافعي بهجت علي عبدالفتاح مدمح بهجت احمد -  112

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، ابراهيم شرقاوى الوفا ابو صبرى

/  من بدال جاسكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشافعي بهجت علي عبدالفتاح محمد بهجت احمد -  112

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، ابراهيم شرقاوى الوفا ابو صبرى

 شرقاوى الوفا ابو صبرى/  من بدال جاسكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مهران السيد حمدان خالد -  114

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، ابراهيم

 شرقاوى الوفا ابو صبرى/  من بدال جاسكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مهران السيد حمدان خالد -  110

 41045   برقم    21101111:  تاريخ ، ابراهيم

 4222   برقم    21101111:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد عبدالوهاب محمد عال -  121

 4222   برقم    21101111:  تاريخ ،   منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سند احمد الوهاب عبد محمد -  121

 4222   برقم    21101111:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  على أدريس أحمد سنيه -  122

 سعد محمد/ الشركة االدارة مجلس يسرئ للسيد يكون  -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعد الجيد عبد سعد محمد -  123

 و الشركة باسم التعامل في الحق   في  مجتمعين او منفردين  االدارة مجلش عضو  مبارك محمد محمود محمد ، سعد الجيد عبد

 و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع اما اغراضها ضمن

 ذلك كل و الشركة اصول وبيع  الرهن و االقتراض و حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل كذلك

 4242   برقم    21101111:  تاريخ ، الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  اغراضها ضمن و الشركة باسم

 المبالغ ودفع قبض الحق وله  واجورهم مرتباتهم وتحديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعد الجيد عبد سعد محمد -  124

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 4242   برقم    21101111:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات امام المسؤلية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  125

 ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق له و ، منفردا.  ابراهيم المقصود عبد جابر محمد/  السيد المتضامن للشريك الرسمية

 كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 شهادات و خطابات استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان

 الجهات امام المسؤلية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  122

 ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق له و ، منفردا.  ابراهيم المقصود عبد جابر محمد/  السيد المتضامن للشريك الرسمية

 كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 شهادات و خطابات استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان

 الجهات امام المسؤلية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  122

 ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق له و ، منفردا.  ابراهيم المقصود عبد جابر محمد/  السيد المتضامن للشريك الرسمية

 كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 شهادات و خطابات استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان

 الجهات امام المسؤلية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  124

 ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق له و ، منفردا.  ابراهيم المقصود عبد جابر محمد/  السيد المتضامن للشريك الرسمية

 كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 شهادات و خطابات استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان

 الجهات امام المسؤلية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  120

 ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق له و ، منفردا.  ابراهيم المقصود عبد جابر محمد/  السيد المتضامن للشريك الرسمية

 كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 شهادات و خطابات استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان

 الجهات امام المسؤلية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  131

 ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق له و ، منفردا.  ابراهيم المقصود عبد جابر محمد/  السيد المتضامن للشريك الرسمية

 كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 شهادات و خطابات استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان

 الجهات امام المسؤلية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  131

 ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق له و ، منفردا.  ابراهيم المقصود عبد جابر محمد/  السيد المتضامن للشريك الرسمية

 كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 شهادات و خطابات استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان

 الجهات امام المسؤلية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  132

 ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق له و ، منفردا.  ابراهيم المقصود عبد جابر محمد/  السيد المتضامن للشريك الرسمية

 كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 شهادات و خطابات استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و المصارف  شريك و مدير  بسيطة توصية  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  133

 التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع

 له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ووكالء مستخدمي عزل و تعين في الحق له و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و األذينة السندات كافة تسديد و وبيع تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركة عن  باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و المصارف  شريك و مدير  بسيطة توصية  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  134

 التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع

 له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ووكالء مستخدمي عزل و تعين في الحق له و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و األذينة السندات كافة تسديد و وبيع تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركة عن  باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و المصارف  شريك و مدير  بسيطة توصية  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  135

 التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع

 له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ووكالء مستخدمي عزل و تعين في الحق له و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و األذينة السندات كافة تسديد و وبيع تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركة عن  باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و المصارف  شريك و مدير  بسيطة توصية  إبراهيم المقصود عبد برجا محمد -  132

 التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع

 له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ووكالء مستخدمي عزل و تعين في الحق له و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و األذينة السندات كافة تسديد و وبيع تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركة عن  باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و المصارف  شريك و مدير  تضامن شركة  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  132

 التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع

 له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ووكالء مستخدمي عزل و تعين في الحق له و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و األذينة السندات كافة تسديد و وبيع تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركة عن  باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و المصارف  شريك و مدير  تضامن شركة  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  134

 التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع

 له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ووكالء مستخدمي عزل و تعين في الحق له و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و األذينة السندات كافة تسديد و وبيع تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركة عن  باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و المصارف  شريك و مدير  تضامن شركة  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  130

 التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع

 له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ووكالء مستخدمي عزل و تعين في الحق له و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و األذينة السندات كافة تسديد و وبيع تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركة عن  باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و المصارف  شريك و مدير  تضامن شركة  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  141

 التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع

 له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ووكالء مستخدمي عزل و تعين في الحق له و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و األذينة السندات كافة تسديد و وبيع تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركة عن  باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الرهن و االقتراض عقود كافة علي التوقيع حق له و  شريك و مدير  بسيطة توصية  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  141

 و الحكومية الجهات كافة امام و للغير او البنوك ولصالح للنفس ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافة

 الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او البنوك تفويض او  توكيل حق له و  بذلك الخاصة حكوميه الغير

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، لمصلحتها و الشركة باسم ذلك كل و الموصيين

 الرهن و االقتراض عقود كافة علي التوقيع حق له و  شريك و مدير  بسيطة توصية  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  142

 و الحكومية الجهات كافة امام و للغير او البنوك ولصالح للنفس ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافة

 الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او البنوك تفويض او  توكيل حق له و  بذلك الخاصة حكوميه الغير

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، لمصلحتها و الشركة باسم ذلك كل و الموصيين

 الرهن و االقتراض عقود كافة علي التوقيع حق له و  شريك و مدير  بسيطة توصية  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  143

 و الحكومية الجهات كافة امام و للغير او البنوك ولصالح للنفس ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافة

 الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او البنوك تفويض او  توكيل حق له و  بذلك الخاصة حكوميه الغير

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، لمصلحتها و الشركة باسم ذلك كل و الموصيين

 الرهن و االقتراض عقود كافة علي التوقيع حق له و  شريك و مدير  بسيطة توصية  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  144

 و الحكومية الجهات كافة امام و للغير او البنوك ولصالح للنفس ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافة

 الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او البنوك تفويض او  توكيل حق له و  بذلك الخاصة حكوميه الغير

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، لمصلحتها و الشركة باسم ذلك كل و الموصيين

 الرهن و االقتراض عقود كافة علي التوقيع حق له و  شريك و مدير  تضامن شركة  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  145

 و الحكومية الجهات كافة امام و للغير او البنوك ولصالح للنفس ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافة

 الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او البنوك تفويض او  توكيل حق له و  بذلك الخاصة حكوميه الغير

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، لمصلحتها و الشركة باسم ذلك كل و الموصيين

 الرهن و االقتراض عقود كافة علي التوقيع حق له و  شريك و مدير  تضامن شركة  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  142

 و الحكومية الجهات كافة امام و للغير او البنوك ولصالح للنفس ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافة

 الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او البنوك تفويض او  توكيل حق له و  بذلك الخاصة حكوميه الغير

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، لمصلحتها و الشركة باسم ذلك كل و الموصيين

 الرهن و االقتراض عقود كافة علي التوقيع حق له و  شريك و مدير  تضامن شركة  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  142

 و الحكومية الجهات كافة امام و للغير او البنوك ولصالح للنفس ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافة

 الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او البنوك تفويض او  توكيل حق له و  بذلك الخاصة حكوميه الغير

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، لمصلحتها و الشركة باسم ذلك كل و الموصيين

 الرهن و االقتراض عقود كافة علي التوقيع حق له و  شريك و مدير  تضامن شركة  إبراهيم المقصود عبد جابر محمد -  144

 و الحكومية الجهات كافة امام و للغير او البنوك ولصالح للنفس ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافة

 الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او البنوك تفويض او  توكيل حق له و  بذلك الخاصة حكوميه الغير

 3421   برقم    21101113:  تاريخ ، لمصلحتها و الشركة باسم ذلك كل و الموصيين

   منفردا وله الغير مع عالقتها في الشركة المدير يمثل  -:  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  العزيز عبد امين حشمت احمد -  140

 الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في

 1 العامة للجمعية التنفيذية

 و الشركة غرض ضمن الداخلة المعامالت و العقود كافة إجراء  منفردا(  عام مدير)  العزيز عبد امين حشمت احمد/  للسيد ويكون 

 حق له و المبالغ كافة ودفع وقبض أجورهم تحديد و الشركة موظفى عزل و وقف و تعيين و المشارطات و العقود جميع إبرام

 2521   برقم    21101113:  تاريخ ، فتح و البنوك أمام التوقيع

 كا من المبالغ و الشيكات صرف و الشركة بأسم الحسابات  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  العزيز عبد امين حشمت احمد -  151

 1البنوك فة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و عليها نيعي حق ترتب التي العقود علي التوقيع و الشركة ممتلكات و الصول البيع عقود علي التوقيع حق منفردا له يكون و 

 و  مصلحتها في و الشركة لصالح ذلك يكون و الشركة ممتلكات و اصول رهن عقود او البنوك من االفتراض عقود علي التوقيع

 2521   برقم    21101113:  تاريخ ، 1ذكر ما بعض أو كل فى الغير تفويض فى الحق للمدير

 5231   برقم    21101114:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  عيش يوسف محمد طلعت محمد حازم -  151

 5231   برقم    21101114:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  عيش محمد طلعت محمد  خالد -  152

 5231   برقم    21101114:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  عيش محمد طلعت محمد رغده -  153

 5231   برقم    21101114:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  عيش يوسف محمد طلعت محمد -  154

 5231   برقم    21101114:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  عيش يوسف محمد طلعت محمد حازم -  155

 5231   برقم    21101114:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  عيش محمد طلعت محمد  خالد -  152

 5231   برقم    21101114:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  عيش محمد طلعت محمد رغده -  152

 5231   برقم    21101114:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  عيش يوسف محمد طلعت محمد -  154

 الجهــات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  جابر إبراهيم محمد محمود -  150

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله منفردا العال عبد محمد العال عبد احمد/ السيد المتضامــــن للشريك الرسمية

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 5124   برقم    21101114:  تاريخ ، له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن

 الجهــات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  جابر إبراهيم محمد محمود -  121

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله منفردا العال عبد محمد العال عبد احمد/ السيد المتضامــــن للشريك الرسمية

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 5124   برقم    21101114:  تاريخ ، له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن

 الجهــات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العال عبد محمد العال عبد احمد -  121

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله منفردا العال عبد محمد العال عبد احمد/ السيد المتضامــــن للشريك الرسمية

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 5124   برقم    21101114:  تاريخ ، له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن

 الجهــات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العال عبد محمد العال عبد احمد -  122

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله منفردا العال عبد محمد العال عبد احمد/ السيد المتضامــــن للشريك الرسمية

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 5124   برقم    21101114:  تاريخ ، له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن

 ألصول الرهنو والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  جابر إبراهيم محمد محمود -  123

 التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة

 المبالغ ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحة

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

:  تاريخ ، الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة

 5124   برقم    21101114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  جابر إبراهيم محمد محمود -  124

 التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة

 المبالغ ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحة

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

:  تاريخ ، الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة

 5124   برقم    21101114

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  العال عبد محمد العال عبد احمد -  125

 التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة

 المبالغ ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحة

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

:  تاريخ ، الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة

 5124   برقم    21101114

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  متضامن شريك  بسيطة توصية  العال عبد محمد العال عبد احمد -  122

 التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة

 المبالغ ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحة

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

:  تاريخ ، الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة

 5124   برقم    21101114

 و الشركة باسم التعامل و التوقيع و االدارة حق لها -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد عبدالوهاب محمد عال -  122

 جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام اغراضها ضمن

 و االقتراض حق و الضمان خطابات استصدار و الحسابات فتح و الشيكات علي التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك

 الشراء عقود علي التوقيع حق لها كذلك و لمصلحتها و الشركه باسم ذلك كل و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و الرهن

 4222   برقم    21101115:  تاريخ ، و االراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و البيع و

 لصالحها و الشركه باسم ذلك كل و المنقوالت و السيارات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد عبدالوهاب محمد عال -  124

 بيع و تحويل و المبالغ دفع و قبض حق لها و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق لها و

 و باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و لتجاريةا و االذنية السندات تسديد و

 4222   برقم    21101115:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق لها

 5234   برقم    21101112:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خليل سالم محمد عمر -  120

   برقم    21101112:  تاريخ ،   منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشديفات ارشيد المجيد عبد تحسين -  121

5234 

 5234   برقم    21101112:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  خطاب سليمان الجواد عبد وجيه -  121

 5234   برقم    21101112:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  نحلة ابو الهادى عبد طلب الهادى عبد -  122

 5234   برقم    21101112:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نحلة ابو طلب الهادى عبد عمار -  123

 5234   برقم    21101112:  تاريخ ، استقاله -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خليل سالم محمد عمر -  124

    21101112:  تاريخ ، استقاله -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشديفات ارشيد المجيد عبد تحسين -  125

 5234   برقم

   برقم    21101112:  تاريخ ، استقاله -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  خطاب سليمان الجواد عبد وجيه -  122

5234 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    21101112:  تاريخ ، استقاله -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  نحلة ابو الهادى عبد طلب الهادى عبد -  122

5234 

 5234   رقمب    21101112:  تاريخ ، استقاله -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نحلة ابو طلب الهادى عبد عمار -  124

 5234   برقم    21101112:  تاريخ ، استقاله -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خليل سالم محمد عمر -  120

    21101112:  تاريخ ، استقاله -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشديفات ارشيد المجيد عبد تحسين -  141

 5234   برقم

   برقم    21101112:  تاريخ ، استقاله -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  خطاب سليمان الجواد عبد وجيه -  141

5234 

   برقم    21101112:  تاريخ ، استقاله -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  نحلة ابو الهادى عبد طلب الهادى عبد -  142

5234 

 5234   برقم    21101112:  تاريخ ، استقاله -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نحلة ابو طلب الهادى عبد عمار -  143

 5234   برقم    21101112:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خليل سالم محمد عمر -  144

    21101112:  تاريخ ، بمنتد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشديفات ارشيد المجيد عبد تحسين -  145

 5234   برقم

 5234   برقم    21101112:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  خطاب سليمان الجواد عبد وجيه -  142

   برقم    21101112:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  نحلة ابو الهادى عبد طلب الهادى عبد -  142

5234 

 5234   برقم    21101112:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نحلة ابو طلب الهادى عبد عمار -  144

:  تاريخ ،.  مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير  متضامن شريك  تضامن شركة  حمدي سالمه أيمن -  140

 4244   برقم    21101112

:  تاريخ ،.  مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير  متضامن شريك  تضامن شركة  حمدي سالمه أيمن -  101

 4244   برقم    21101112

:  تاريخ ،.  مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير  متضامن شريك  تضامن شركة  كرديه حمدي سالمه محمد -  101

 4244   برقم    21101112

:  تاريخ ،.  مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير  متضامن شريك  تضامن شركة  كرديه حمدي سالمه محمد -  102

 4244   برقم    21101112

:  تاريخ ،.  مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  كردية حمدى سالمة -  103

 4244   برقم    21101112

:  تاريخ ،.  مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  كردية حمدى سالمة -  104

 4244   برقم    21101112

 ،.  مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  القاوقجى محمد محمود عزة -  105

 4244   برقم    21101112:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ،.  مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  القاوقجى محمد محمود عزة -  102

 4244   برقم    21101112:  تاريخ

 و االدارة حق. مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير -  متضامن شريك  تضامن شركة  حمدي سالمه أيمن -  102

 باسم التعامل حق منفردين أو مجتمعين لهم و مجتمعين او منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات امام المسئولية و التوقيع

 بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 اصدار و الحسابات وغلق فتح و الشيكات على والتوقيع  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل  وكذلك اشكالهم

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور كافة و  الضمان شهادات و خطابات

 و االدارة حق. مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير -  متضامن شريك  تضامن شركة  حمدي سالمه أيمن -  104

 باسم التعامل حق منفردين أو مجتمعين لهم و مجتمعين او منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات امام المسئولية و التوقيع

 بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 اصدار و الحسابات وغلق فتح و الشيكات على والتوقيع  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل  وكذلك كالهماش

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور كافة و  الضمان شهادات و خطابات

 االدارة حق. مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير -  متضامن شريك  تضامن شركة  كرديه حمدي سالمه محمد -  100

 التعامل حق منفردين أو مجتمعين لهم و مجتمعين او منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات امام المسئولية و التوقيع و

 بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 اصدار و الحسابات وغلق فتح و الشيكات على والتوقيع  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل  وكذلك اشكالهم

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور كافة و  الضمان شهادات و خطابات

 االدارة حق. مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير -  متضامن شريك  تضامن شركة  كرديه حمدي سالمه محمد -  211

 التعامل حق منفردين أو مجتمعين لهم و مجتمعين او منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات امام المسئولية و التوقيع و

 بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 اصدار و الحسابات وغلق فتح و الشيكات على والتوقيع  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل  وكذلك اشكالهم

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور كافة و  الضمان شهادات و خطابات

 حق. مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير -  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  كردية حمدى سالمة -  211

 حق منفردين أو مجتمعين لهم و مجتمعين او منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 وغلق فتح و الشيكات على والتوقيع  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل  وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، جميع عم التعامل صور كافة و  الضمان شهادات و خطابات اصدار و الحسابات

 حق. مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير -  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  كردية حمدى سالمة -  212

 حق منفردين أو مجتمعين لهم و مجتمعين او منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 وغلق فتح و الشيكات على والتوقيع  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل  وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور كافة و  الضمان شهادات و خطابات اصدار و الحسابات

. مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير -  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  القاوقجى محمد محمود عزة -  213

 حق منفردين أو مجتمعين لهم و مجتمعين او منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 وغلق فتح و الشيكات على والتوقيع  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل  وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور كافة و  الضمان شهادات و خطابات اصدار و الحسابات

. مصري الي فلسطيني من الشريك جنسية تغيير -  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  القاوقجى محمد محمود عزة -  214

 حق منفردين أو مجتمعين لهم و مجتمعين او منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وغلق فتح و الشيكات على والتوقيع  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل  وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور كافة و  الضمان شهادات و خطابات اصدار و الحسابات

 و اغراضها ضمن و الشركه باسم ذلك كل و المصارف و البنوك  متضامن شريك  تضامن شركة  حمدي سالمه أيمن -  215

 الشركة باسم السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك

 ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق ولهم ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وكذلك  ولمصلحتها

 التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و

 و اغراضها ضمن و الشركه باسم ذلك كل و المصارف و البنوك  متضامن شريك  تضامن شركة  حمدي سالمه أيمن -  212

 الشركة باسم السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك

 ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق ولهم ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وكذلك  ولمصلحتها

 التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و

 اغراضها ضمن و الشركه باسم ذلك كل و المصارف و البنوك  متضامن شريك  تضامن شركة  كرديه حمدي سالمه محمد -  212

 الشركة باسم السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك و

 ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق ولهم ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وكذلك  ولمصلحتها

 التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و

 اغراضها ضمن و الشركه باسم ذلك كل و المصارف و البنوك  متضامن شريك  تضامن شركة  كرديه حمدي سالمه محمد -  214

 الشركة باسم السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك و

 ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق ولهم ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وكذلك  ولمصلحتها

 التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و

 ضمن و الشركه باسم ذلك كل و المصارف و البنوك  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  كردية حمدى سالمة -  210

 باسم السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك و اغراضها

 مستخدمى عزل و تعيين فى الحق ولهم ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وكذلك  ولمصلحتها الشركة

 و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية

 ضمن و الشركه باسم ذلك كل و المصارف و البنوك  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  كردية حمدى سالمة -  211

 باسم السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك و اغراضها

 مستخدمى عزل و تعيين فى الحق ولهم ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وكذلك  ولمصلحتها الشركة

 و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية

 ضمن و الشركه باسم ذلك كل و المصارف و البنوك  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  القاوقجى محمد محمود عزة -  211

 باسم السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك و اغراضها

 مستخدمى عزل و تعيين فى الحق ولهم ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وكذلك  ولمصلحتها الشركة

 و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية

 ضمن و الشركه باسم ذلك كل و المصارف و البنوك  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  القاوقجى محمد محمود عزة -  212

 باسم السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك و اغراضها

 مستخدمى عزل و تعيين فى الحق ولهم ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وكذلك  ولمصلحتها الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية

 ماذكر بعض او كل فى الغير  توكيل حق لهم و االجل او بالنقد الشركه  متضامن شريك  تضامن شركة  حمدي سالمه أيمن -  213

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ،

 ماذكر بعض او كل فى الغير  توكيل حق لهم و االجل او بالنقد الشركه  متضامن شريك  تضامن شركة  حمدي سالمه أيمن -  214

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ،

 او كل فى الغير  توكيل حق لهم و االجل او بالنقد الشركه  متضامن شريك  تضامن شركة  كرديه حمدي سالمه محمد -  215

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، ماذكر بعض

 او كل فى الغير  توكيل حق لهم و االجل او بالنقد الشركه  متضامن شريك  تضامن شركة  كرديه حمدي سالمه محمد -  212

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، ماذكر بعض

 او كل فى الغير  توكيل حق لهم و االجل او بالنقد الشركه  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  كردية حمدى سالمة -  212

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، ماذكر بعض

 او كل فى الغير  توكيل حق لهم و االجل او بالنقد الشركه  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  كردية حمدى سالمة -  214

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، ماذكر بعض

 فى الغير  توكيل حق لهم و االجل او بالنقد الشركه  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  القاوقجى محمد محمود عزة -  210

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل

 فى الغير  توكيل حق لهم و االجل او بالنقد الشركه  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  القاوقجى محمد محمود عزة -  221

 4244   برقم    21101112:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل

   برقم    21101112:  ختاري ،( استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  Bernard PONTNEAU بونتنيو برنار -  221

2411 

:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Bruno Henri Serge Barrial بارييل سيرج هنرى برونو -  222

 2411   برقم    21101112

 تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Laurent Hugues Nicolas Solett سوليتا نيكوال هيوز لوران -  223

 2411   برقم    21101112: 

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  بويوليه جيليه -  224

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماركنت سيلفان -  225

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بارييل رجسي هنري برونو -  222

   برقم    21101112:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  Bernard PONTNEAU بونتنيو برنار -  222

2411 

:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Bruno Henri Serge Barrial بارييل سيرج هنرى برونو -  224

 2411   برقم    21101112

 تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Laurent Hugues Nicolas Solett سوليتا نيكوال هيوز لوران -  220

 2411   برقم    21101112: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  بويوليه جيليه -  231

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماركنت سيلفان -  231

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بارييل سيرج هنري برونو -  232

 ، في بي المالية ساندفيك شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  Bernard PONTNEAU بونتنيو برنار -  233

 2411   برقم    21101112:  تاريخ

 شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Bruno Henri Serge Barrial بارييل سيرج هنرى برونو -  234

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك

 شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Laurent Hugues Nicolas Solett سوليتا نيكوال هيوز لوران -  235

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك

   برقم    21101112:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك شركة عن ثالمم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  بويوليه جيليه -  232

2411 

    21101112:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماركنت سيلفان -  232

 2411   برقم

:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بارييل سيرج هنري برونو -  234

 2411   برقم    21101112

 ، في بي المالية ساندفيك شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  Bernard PONTNEAU بونتنيو برنار -  230

 2411   برقم    21101112:  تاريخ

 شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Bruno Henri Serge Barrial بارييل سيرج هنرى برونو -  241

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك

 شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Laurent Hugues Nicolas Solett سوليتا نيكوال هيوز لوران -  241

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك

   برقم    21101112:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  بويوليه جيليه -  242

2411 

    21101112:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماركنت سيلفان -  243

 2411   برقم

:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بارييل سيرج هنري برونو -  244

 2411   برقم    21101112

 ، في بي المالية ساندفيك شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  Bernard PONTNEAU بونتنيو برنار -  245

 2411   برقم    21101112:  تاريخ

 شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Bruno Henri Serge Barrial بارييل سيرج هنرى برونو -  242

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك

 شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Laurent Hugues Nicolas Solett سوليتا نيكوال هيوز لوران -  242

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    21101112:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  بويوليه جيليه -  244

2411 

    21101112:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماركنت سيلفان -  240

 2411   برقم

:  تاريخ ، في بي المالية ساندفيك شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بارييل سيرج هنري برونو -  251

 2411   برقم    21101112

   برقم    21101112:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  Bernard PONTNEAU بونتنيو برنار -  251

2411 

:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Bruno Henri Serge Barrial بارييل سيرج هنرى برونو -  252

 2411   برقم    21101112

 تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Laurent Hugues Nicolas Solett سوليتا نيكوال هيوز لوران -  253

 2411   برقم    21101112: 

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  بويوليه جيليه -  254

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماركنت سيلفان -  255

 2411   برقم    21101112:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بارييل سيرج هنري برونو -  252

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك- - -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليلة  ابراهيم محمد ابراهيم -  252

 بجميع الحسابات غلق و وإلغاء فتح في البنوك مع التعامل وفي التعامالت كافة في مجتمعين المنتدب اإلدارة مجلس عضو و اإلدارة

 (. اإليداع -السحب -ضمان خطابات -مستنديه اعتمادات- جاريه حسابات) أنواعها

 المستنديه األعتمادات و الضمان خطابات تمويل في البنوك من والتمويل الشركة عن الكفالة عقود على مجتمعين التوقيع في وكذا 

    21101112:  تاريخ ، الحق اإلدارة لمجلس و. التوثيق و العقاري الشهر أمام  العقود على مجتمعين التوقيع في الحق وكذا  فقط

 4125   برقم

 يخولهم أن و مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليلة  ابراهيم محمد ابراهيم -  254

 4125   برقم    21101112:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا

 2523   برقم    21101121:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان محمد محمد احمد ايهاب -  250

 2523   برقم    21101121:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين عياد حسين محمد ايمن -  221

 2523   برقم    21101121:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد على محمد سعيد -  221

    21101121:  تاريخ ، استقالة -  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الفحل على حسين الراضى عبد -  222

 2523   برقم

 2523   برقم    21101121:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محروس محمد الدين كمال محمد -  223

 2523   برقم    21101121:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم محمد على محمد عادل -  224

 2523   برقم    21101121:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان محمد محمد احمد ايهاب -  225

 2523   برقم    21101121:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين عياد حسين محمد ايمن -  222



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 2523   برقم    21101121:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد على محمد سعيد -  222

   برقم    21101121:  تاريخ ،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الفحل على حسين الراضى عبد -  224

2523 

 2523   برقم    21101121:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محروس محمد الدين كمال محمد -  220

 2523   برقم    21101121:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم محمد على محمد عادل -  221

   برقم    21101121:  تاريخ ، استقالة-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  باكير نور محمد مروان -  221

5212 

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقالة-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باكير نمروا نور محمد -  222

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقالة-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باكير مروان الدين مجد -  223

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقالة-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نداف صالح محمد زكيه -  224

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقالة-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باكير مروان صبا -  225

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقالة-  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عقاد على هللا عبد -  222

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقالة-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ميرعى مصطفى الرحمن عبد -  222

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقالة-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باكير مروان امنه -  224

   برقم    21101121:  تاريخ ، استقاله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  باكير نور محمد مروان -  220

5212 

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باكير مروان نور محمد -  241

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باكير مروان الدين مجد -  241

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نداف صالح محمد زكيه -  242

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باكير مروان صبا -  243

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عقاد على هللا عبد -  244

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ميرعى مصطفى الرحمن عبد -  245

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باكير مروان امنه -  242

 مجلس رئيس - صالح سيد نبيل عمرو/  األستاذ السيد يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  صالح سيد نبيل عمرو -  242

 وغير الحكومية الجهات جميع امام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل وحق الشركة عن نيابة والتوقيع اإلدارة حق اإلدارة

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام أشكالها بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 . ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله القانونية الدفاتر وغلق وفتح الشركة بمعامالت

   برقم    21101121:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميع مع التعامل حق االدارة مجلس اعضاء من مجتمعين عضوين اي يملك كما

4352 

 رئيس - صالح سيد نبيل عمرو/  األستاذ السيد يملك  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  صالح سيد نبيل شرين -  244

 الحكومية الجهات جميع امام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل وحق الشركة عن نيابة والتوقيع اإلدارة حق اإلدارة مجلس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام أشكالها بكافة الخاص والقطاع ألعمالا وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير

 . ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله القانونية الدفاتر وغلق وفتح الشركة بمعامالت

   برقم    21101121:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميع مع التعامل حق االدارة مجلس اعضاء من مجتمعين عضوين اي يملك كما

4352 

 مجلس رئيس - صالح سيد نبيل عمرو/  األستاذ السيد يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوهر فؤاد محمد فاتن -  240

 وغير الحكومية الجهات جميع امام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل وحق الشركة عن نيابة والتوقيع اإلدارة حق اإلدارة

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام أشكالها بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع كوميةالح

 . ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله القانونية الدفاتر وغلق وفتح الشركة بمعامالت

   برقم    21101121:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميع مع التعامل حق االدارة مجلس اعضاء من مجتمعين عضوين اي يملك كما

4352 

 الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من المالية والمؤسسات  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  صالح سيد نبيل عمرو -  201

 الشيكات على والتوقيع المالية والمصارف البنوك جميع  من الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول الشراء و البيع وحق  أغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل الشيكات دفاتر واستصدار

 علي والتوقيع والرهن االقتراض وحق الشركات تأسيس وحق ولصالحها الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واألراضي

 ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق ولهما  الشركة باسم ائتمانية تسهيالت علي والحصول واالقتراض الرهن مستندات كافة

 4352   برقم    21101121:  تاريخ

 على والتوقيع وإيداع سحب من المالية والمؤسسات  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  صالح سيد نبيل شرين -  201

 الشيكات على والتوقيع المالية والمصارف البنوك جميع  من الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول الشراء و البيع وحق  أغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل الشيكات دفاتر واستصدار

 علي والتوقيع والرهن االقتراض وحق الشركات تأسيس وحق ولصالحها ةالشرك بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واألراضي

 ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق ولهما  الشركة باسم ائتمانية تسهيالت علي والحصول واالقتراض الرهن مستندات كافة

 4352   برقم    21101121:  تاريخ

 الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من المالية والمؤسسات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوهر فؤاد محمد فاتن -  202

 الشيكات على والتوقيع المالية والمصارف البنوك جميع  من الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول الشراء و البيع وحق  أغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل الشيكات دفاتر واستصدار

 علي والتوقيع والرهن االقتراض وحق الشركات تأسيس وحق ولصالحها الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واألراضي

 ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق ولهما  الشركة باسم ائتمانية تسهيالت علي والحصول واالقتراض الرهن مستندات كافة

 4352   برقم    21101121:  تاريخ

 ولهم الغير مع عالقاتها في الشركة المديران يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الجنايني محمد محمد حسنى شادي -  203

 الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة وإجراء باسمها للتعامل السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعين، أو منفردين

 وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافأتهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل ووقف تعيين األخص وعلى

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وإبرام التجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 2422   برقم    21101121:  تاريخ ، والبضائع والمهمات المواد جميع شراء حق موله. باألجل أو

 ولهم الغير مع عالقاتها في الشركة المديران يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الليثى حسن احمد محمد محمود -  204

 الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة وإجراء باسمها للتعامل السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعين، أو منفردين

 وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافأتهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل ووقف تعيين األخص وعلى

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وإبرام التجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 2422   برقم    21101121:  تاريخ ، والبضائع والمهمات المواد جميع شراء حق ولهم. باألجل أو

 .االعتمادات بطريق واإلقراض والمنقوالت  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الجنايني محمد محمد حسنى شادي -  205

 وكذلك والرهون والعقارات التجارية المحالت وبيع والمبادالت والمشتريات بالبنوك إعتمادات بها المفتوح غير القروض أما 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .مجتمعين المديران موافقة بعد إجراؤها يجوز األخرى المؤسسات فى االشتراك

 خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة أما 

 2422   برقم    21101121:  تاريخ ،.  فقط مجتمعين للمديران فيكون الضمان وشهادات

 .االعتمادات بطريق واإلقراض والمنقوالت  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الليثى حسن احمد محمد محمود -  202

 وكذلك والرهون والعقارات التجارية المحالت وبيع والمبادالت والمشتريات بالبنوك إعتمادات بها المفتوح غير القروض أما 

 .مجتمعين المديران موافقة بعد إجراؤها يجوز األخرى المؤسسات فى االشتراك

 خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة أما 

 2422   برقم    21101121:  تاريخ ،.  فقط مجتمعين للمديران فيكون الضمان وشهادات

 والمشتريات المالية لالدارة منتدب وعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  باكير نور محمد مروان -  202

 فى الحق وله اداراتهم فى الصالحيات مطلق وله للشركة المالية السياسات كافة وتحديد الشركة غرض ضمن الجرافيك وتصميمات

 و الشركه باسم السيارات و المنقوله و الثابته االصول كافة وشراء الشركة غرض ضمن الداخلة والتعامالت العقود كافة اجراء

 على وحسابتها الشركه يخص ما كل فى البنوك امام التوقيع و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه الجهات كافة امام الشركه تمثيل

   برقم    21101121:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى غيره توكيل او تفويض فى الحق له و للشركة االصلى الغرض يمس اال

5212 

 المالية لالدارة منتدب وعضو  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  باكير مروان نور محمد -  204

 اداراتهم فى الصالحيات مطلق وله للشركة المالية السياسات ةكاف وتحديد الشركة غرض ضمن الجرافيك وتصميمات والمشتريات

 باسم السيارات و المنقوله و الثابته االصول كافة وشراء الشركة غرض ضمن الداخلة والتعامالت العقود كافة اجراء فى الحق وله

 الشركه يخص ما كل فى البنوك امام التوقيع و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه الجهات كافة امام الشركه تمثيل و الشركه

:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى غيره توكيل او تفويض فى الحق له و للشركة االصلى الغرض يمس اال على وحسابتها

 5212   برقم    21101121

 وتصميمات والمشتريات المالية لالدارة منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باكير مروان الدين مجد -  200

 كافة اجراء فى الحق وله اداراتهم فى الصالحيات مطلق وله للشركة المالية السياسات كافة وتحديد الشركة غرض ضمن الجرافيك

 الشركه تمثيل و الشركه باسم السيارات و المنقوله و الثابته االصول كافة وشراء الشركة غرض ضمن الداخلة والتعامالت العقود

 يمس اال على وحسابتها الشركه يخص ما كل فى البنوك امام التوقيع و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه الجهات كافة امام

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى غيره توكيل او تفويض فى الحق له و للشركة االصلى الغرض

 فى وله الغير مع عالقتها الشركة تمثيل حق له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  باكير نور محمد مروان -  311

 وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والتعامالت العقود كافة اجراء وله باسمها والتعامل الشركه الدارة السلطات اوسع الصدد هذا

 باسم السيارات و المنقوله و الثابته الصول لكافة والشراء البيع و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين االخص

 له و الشركه يخص ما كل فى البنوك امام التوقيع و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه الجهات كافة امام الشركه تمثيل و الشركه

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى غيره توكيل او تفويض فى الحق

 الغير مع عالقتها الشركة تمثيل حق له  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  باكير مروان نور محمد -  311

 الشركة غرض ضمن الداخلة والتعامالت العقود كافة اجراء وله باسمها والتعامل الشركه الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى وله

 و المنقوله و الثابته الصول لكافة والشراء البيع و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين االخص وعلى

 يخص ما كل فى البنوك امام التوقيع و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه الجهات كافة امام الشركه تمثيل و الشركه باسم السيارات

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى غيره توكيل او تفويض فى الحق له و الشركه

 الصدد هذا فى وله الغير مع عالقتها الشركة تمثيل حق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باكير مروان الدين مجد -  312

 االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والتعامالت العقود كافة اجراء وله باسمها والتعامل الشركه الدارة السلطات اوسع

 الشركه باسم السيارات و المنقوله و الثابته الصول لكافة والشراء البيع و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين

 فى الحق له و الشركه يخص ما كل فى البنوك امام التوقيع و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه الجهات كافة امام الشركه تمثيل و

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى غيره توكيل او تفويض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مطلق وله  واالنتاج الجودة ادارة على  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  باكير نور محمد مروان -  313

 وله الشركة ءووكال مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  واالنتاج الجوده سياسات تحديد  االخص وعلى اداراتها فى الصالحيات

 فى الحق وله  للشركة االصلى الغرض اليمس ان على العقارى الشهر ومصلحة الحكوميه الجهات كافة امام الشركة تمثيل فى الحق

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل او تفويض

 مطلق وله  واالنتاج الجودة ادارة على  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  باكير مروان نور محمد -  314

 وله الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  واالنتاج الجوده سياسات تحديد  االخص وعلى اداراتها فى الصالحيات

 فى الحق وله  للشركة االصلى الغرض اليمس ان على العقارى الشهر ومصلحة الحكوميه الجهات كافة امام الشركة تمثيل فى الحق

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل او تفويض

 فى الصالحيات مطلق وله  واالنتاج الجودة ادارة على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باكير مروان الدين مجد -  315

 تمثيل فى الحق وله الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  واالنتاج الجوده سياسات تحديد  االخص وعلى اداراتها

 او تفويض فى الحق وله  للشركة االصلى الغرض اليمس ان على العقارى الشهر ومصلحة الحكوميه الجهات كافة امام الشركة

 5212   برقم    21101121:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل

 م ل س شركة عن ممثال   و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الرقيق ابراهيم الصادق عبدالمجيد -  312

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، والصناعية الزراعية لالستثمارات

 لالستثمارات م ل س شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحمرونى العربى معمر عبدالناصر جمال -  312

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، والصناعية الزراعية

 الزراعية لالستثمارات م ل س شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طاهر بن حسن محمد الحق عبد -  314

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، والصناعية

 والصناعية الزراعية لالستثمارات م ل س شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العظيم عبد صالح عادل -  310

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ،

 الزراعية لالستثمارات م ل س شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم صالح عبدالحكيم -  311

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، والصناعية

 م ل س  شركة عن ممثال   و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الرقيق ابراهيم الصادق عبدالمجيد -  311

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، والصناعية الزراعية لالستثمارات

 لالستثمارات م ل س  شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحمرونى العربى معمر عبدالناصر جمال -  312

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، والصناعية الزراعية

 الزراعية لالستثمارات م ل س  شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طاهر بن حسن محمد الحق عبد -  313

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، والصناعية

 الزراعية لالستثمارات م ل س  شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العظيم عبد صالح عادل -  314

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، والصناعية

 الزراعية لالستثمارات م ل س  شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم صالح عبدالحكيم -  315

 31544   برقم    21101121:  ريختا ، والصناعية

 الفعلية الشركة ادارة ألعمال متفرغ  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الرقيق ابراهيم الصادق عبدالمجيد -  312

 الشركة عن التوقيع حق له و. بسيسه محمد احمد محمد/ السيد من بدال والصناعية الزراعية لالستثمارات م ل س شركة عن ممثال   و

 لجميع ثان كتوقيع الشركة عن التوقيع حق يكون و. اقصي حد بدون و المؤسسات و البنوك امام المعامالت لجميع اول كتوقيع

 قطاع رئيس - محمد القادر عبد محمد القادر عبد/ السيد من لكال   اقصي حد بدون و المالية المؤسسات و البنوك أمام المعامالت

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، الشؤون مدير -  بازينة علي مصباح العال عبد/ السيد و التجارية و المالية الشؤون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و الفعلية الشركة ادارة ألعمال متفرغ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحمرونى العربى معمر عبدالناصر جمال -  312

 الشركة عن التوقيع حق له و. بسيسه محمد احمد محمد/ السيد من بدال والصناعية الزراعية لالستثمارات م ل س شركة عن ممثال  

 لجميع ثان كتوقيع الشركة عن التوقيع حق يكون و. اقصي حد بدون و المؤسسات و البنوك امام المعامالت لجميع اول كتوقيع

 قطاع رئيس - محمد القادر عبد محمد القادر عبد/ السيد من لكال   اقصي حد بدون و المالية المؤسسات و البنوك أمام المعامالت

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، الشؤون مدير -  بازينة علي مصباح العال عبد/ السيد و التجارية و المالية الشؤون

 عن ممثال   و الفعلية الشركة ادارة ألعمال متفرغ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طاهر بن حسن محمد الحق عبد -  314

 اول كتوقيع الشركة عن التوقيع حق له و. بسيسه محمد احمد محمد/ السيد من بدال والصناعية الزراعية لالستثمارات م ل س شركة

 أمام المعامالت لجميع ثان كتوقيع الشركة عن التوقيع حق يكون و. اقصي حد بدون و المؤسسات و البنوك امام المعامالت لجميع

 و المالية الشؤون قطاع رئيس - محمد القادر عبد محمد القادر عبد/ السيد من لكال   اقصي حد بدون و المالية المؤسسات و البنوك

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، الشؤون مدير -  بازينة علي مصباح العال عبد/ السيد و التجارية

 ل س شركة عن ممثال   و الفعلية الشركة ادارة ألعمال متفرغ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العظيم عبد صالح عادل -  310

 لجميع اول كتوقيع الشركة عن التوقيع حق له و. بسيسه محمد احمد محمد/ السيد من بدال والصناعية الزراعية لالستثمارات م

 و البنوك أمام المعامالت لجميع ثان كتوقيع الشركة عن التوقيع حق يكون و. اقصي حد بدون و المؤسسات و البنوك امام المعامالت

 و التجارية و المالية الشؤون قطاع رئيس - محمد القادر عبد محمد القادر عبد/ السيد من لكال   اقصي حد بدون و المالية المؤسسات

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، الشؤون مدير -  بازينة علي مصباح العال عبد/ السيد

 ل س شركة عن ممثال   و الفعلية الشركة ادارة ألعمال متفرغ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مابراهي صالح عبدالحكيم -  321

 لجميع اول كتوقيع الشركة عن التوقيع حق له و. بسيسه محمد احمد محمد/ السيد من بدال والصناعية الزراعية لالستثمارات م

 و البنوك أمام المعامالت لجميع ثان كتوقيع الشركة عن التوقيع حق يكون و. اقصي حد بدون و المؤسسات و البنوك امام المعامالت

 و التجارية و المالية الشؤون قطاع رئيس - محمد القادر عبد محمد القادر عبد/ السيد من لكال   اقصي حد بدون و المالية المؤسسات

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، الشؤون مدير -  بازينة علي مصباح العال عبد/ السيد

 مزدوج التوقيع يكون ان و. المالية  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الرقيق ابراهيم الصادق عبدالمجيد -  321

 المخول غياب حالة في ذلك و( ثان توقيع - ثان توقيع) أو( ثان توقيع - اول توقيع: )يلي كما بالتوقيع المخولين من أثنين اي من

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ،. فقط األول بالتوقيع

 اي من مزدوج التوقيع يكون ان و. المالية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحمرونى العربى معمر عبدالناصر جمال -  322

 بالتوقيع المخول غياب حالة في ذلك و( ثان توقيع - ثان توقيع) أو( ثان توقيع - اول توقيع: )يلي كما بالتوقيع المخولين من أثنين

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ،. فقط األول

 من أثنين اي من مزدوج التوقيع يكون ان و. المالية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طاهر بن حسن محمد الحق عبد -  323

 ،. فقط األول بالتوقيع المخول غياب حالة في ذلك و( ثان توقيع - ثان توقيع) أو( ثان توقيع - اول توقيع: )يلي كما بالتوقيع المخولين

 31544   برقم    21101121:  تاريخ

 المخولين من أثنين اي من مزدوج التوقيع يكون ان و. المالية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العظيم عبد صالح عادل -  324

:  تاريخ ،. فقط األول بالتوقيع المخول غياب حالة في ذلك و( ثان توقيع - ثان توقيع) أو( ثان توقيع - اول توقيع: )يلي كما بالتوقيع

 31544   برقم    21101121

 من أثنين اي من مزدوج التوقيع يكون ان و. المالية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم صالح عبدالحكيم -  325

 ،. فقط األول بالتوقيع المخول غياب حالة في ذلك و( ثان توقيع - ثان توقيع) أو( ثان توقيع - اول توقيع: )يلي كما بالتوقيع المخولين

 31544   برقم    21101121:  تاريخ

 م ل س  شركة عن ممثال   و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الرقيق ابراهيم الصادق عبدالمجيد -  322

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، الداكشى البشير حسونة احميدة/  السيد من بدال  والصناعية الزراعية لالستثمارات

 لالستثمارات م ل س  شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحمرونى العربى معمر عبدالناصر جمال -  322

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، الداكشى البشير حسونة احميدة/  السيد من بدال  والصناعية الزراعية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الزراعية لالستثمارات م ل س  شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طاهر بن حسن محمد الحق عبد -  324

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، الداكشى البشير حسونة احميدة/  السيد من بدال  والصناعية

 الزراعية لالستثمارات م ل س  شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العظيم عبد صالح عادل -  320

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، الداكشى البشير حسونة احميدة/  السيد من بدال  والصناعية

 الزراعية لالستثمارات م ل س  شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم صالح عبدالحكيم -  331

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، الداكشى البشير حسونة احميدة/  السيد من بدال  والصناعية

 م ل س  شركة عن ممثال   و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الرقيق ابراهيم الصادق عبدالمجيد -  331

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، أبوزخار أبوخريص سليمان منير/ لسيدا من بدال والصناعية الزراعية لالستثمارات

 لالستثمارات م ل س  شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحمرونى العربى معمر عبدالناصر جمال -  332

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، أبوزخار أبوخريص سليمان منير/ السيد من بدال والصناعية الزراعية

 الزراعية لالستثمارات م ل س  شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طاهر بن حسن محمد الحق عبد -  333

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، أبوزخار أبوخريص سليمان منير/ السيد من بدال والصناعية

 الزراعية لالستثمارات م ل س  شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العظيم عبد صالح عادل -  334

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، أبوزخار أبوخريص سليمان منير/ السيد من بدال والصناعية

 الزراعية لالستثمارات م ل س  شركة عن ممثال   و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم صالح عبدالحكيم -  335

 31544   برقم    21101121:  تاريخ ، أبوزخار أبوخريص سليمان منير/ السيد من بدال والصناعية

 الرسمية الجهات اماما المسئولية و التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  محجوب احمد حسن محمد -  332

 فى الحق لهم و منفردين او مجتمعين محجوب احمد حسن محمد/  السيد و بقرى السيد الفتاح عبد عاطف المتضامنين للشريكين

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل

 و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل  وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 3411   برقم    21101121:  تاريخ ، و الرهن و االقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات استصدار

 الرسمية الجهات اماما المسئولية و التوقيع و االدارة حق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  بقرى السيد الفتاح عبد عاطف -  332

 فى الحق لهم و منفردين او مجتمعين محجوب احمد حسن محمد/  السيد و بقرى السيد الفتاح عبد عاطف المتضامنين للشريكين

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل

 و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل  وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 3411   برقم    21101121:  تاريخ ، و الرهن و االقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات استصدار

 اماما المسئولية و التوقيع و االدارة حق لهم  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  جمعة سيد طالب ابو الستار عبد -  334

 و منفردين او مجتمعين محجوب احمد حسن محمد/  السيد و بقرى السيد الفتاح عبد عاطف المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل فى الحق لهم

 فتح و الشيكات على التوقيع و  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل  وكذلك اشكالهم بكافة الخاص القطاع و

 3411   برقم    21101121:  تاريخ ، و الرهن و االقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات استصدار و حسابات

 لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور كافة  شريك و مدير  تضامن شركة  محجوب احمد حسن محمد -  330

 و العقارى الشهر امام التوقيع و السيارات و راضى اال و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الشراء عقود على التوقيع حق

 و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم

 3411   برقم    21101121:  تاريخ ، بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور كافة  شريك و مدير  تضامن شركة  بقرى السيد الفتاح عبد عاطف -  341

 الشهر امام التوقيع و السيارات و راضى اال و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الشراء عقود على التوقيع حق لهم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق لهم و الضرائب مصلحة و ارىالتج السجل مع التعامل و العقارى

 كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم

 3411   برقم    21101121:  تاريخ ، قدبالن الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود

 المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور كافة  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  جمعة سيد طالب ابو الستار عبد -  341

 امام التوقيع و السيارات و راضى اال و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك و

 تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و العقارى الشهر

 كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم

 3411   برقم    21101121:  تاريخ ، بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق لهم و االجل او  شريك و مدير  تضامن شركة  محجوب احمد حسن محمد -  342

 3411   برقم    21101121:  تاريخ ، ماذكر

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق لهم و االجل او  شريك و مدير  تضامن شركة  بقرى السيد الفتاح عبد عاطف -  343

 3411   برقم    21101121:  تاريخ ، ماذكر

 فى الغير تفويض او توكيل حق لهم و االجل او  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  جمعة سيد طالب ابو الستار عبد -  344

 3411   برقم    21101121:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  فرحات على فرحات شاكر -  345

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله ، منفردا فرحات على فرحات شاكر/ السيد المتضامن للشريك

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية هاتالج

 والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف

 5121   برقم    21101122:  تاريخ ، على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة

 ا وممتلكاته الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود  شريك و مدير  بسيطة توصية  فرحات على فرحات شاكر -  342

 وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق

 وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد

 5121   برقم    21101122:  تاريخ ، الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض او توكيل حق

 الشركين من لكل والتوقيع االداره حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  الصياد على عوض الدين عصام  شريف -  342

 عمروالهام محمد محمود/  السيد  2 –.  الصياد علي عوض الدين عصام/  السيد  1.  منفردين او مجتمعين سواء المتضامنين

 امام اغرضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق ولهم.  الصياد علي عوض الدين عصام شريف/  السيد -3 –.  الجزيري

 و البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام القطاع و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات

   برقم    21101122:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من المصارف

5441 

 المتضامنين الشركين من لكل والتوقيع االداره حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  الصياد على عوض الدين عصام -  344

 -3 –.  الجزيري عمروالهام محمد محمود/  السيد  2 –.  الصياد علي عوض الدين عصام/  السيد  1.  منفردين او مجتمعين سواء

 و الحكوميه الجهات امام اغرضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق ولهم.  الصياد علي عوض الدين عصام شريف/  السيد

 سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام القطاع و حكوميه الغير

 5441   برقم    21101122:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع

 المتضامنين الشركين من لكل والتوقيع االداره حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  الصياد عوض الدين عصام رانيا -  340

 -3 –.  الجزيري عمروالهام محمد محمود/  السيد  2 –.  الصياد علي عوض الدين عصام/  السيد  1.  منفردين او مجتمعين سواء

 و الحكوميه الجهات امام اغرضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق ولهم.  الصياد علي عوض الدين عصام شريف/  السيد

 سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام القطاع و حكوميه الغير

 5441   برقم    21101122:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سواء المتضامنين الشركين من لكل والتوقيع االداره حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  الهام عمرو محمد محمود -  351

 السيد -3 –.  الجزيري عمروالهام محمد محمود/  السيد  2 –.  الصياد علي عوض الدين عصام/  السيد  1.  منفردين او مجتمعين

 الغير و الحكوميه الجهات امام اغرضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق ولهم.  الصياد علي عوض الدين عصام شريف/ 

 سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام القطاع و حكوميه

 5441   برقم    21101122:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع

 المتضامنين الشركين من لكل والتوقيع االداره حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  الصياد عوض الدين عصام نيفين -  351

 -3 –.  الجزيري عمروالهام محمد محمود/  السيد  2 –.  الصياد علي عوض الدين عصام/  السيد  1.  منفردين او مجتمعين سواء

 و الحكوميه الجهات امام اغرضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق ولهم.  الصياد علي عوض الدين عصام شريف/  السيد

 سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام القطاع و حكوميه الغير

 5441   برقم    21101122:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع

 الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم الضمان  متضامن شريك  تضامن شركة  الصياد على عوض الدين عصام  شريف -  352

 عقود علي التوقيع حق  اما.  صارفوالم البنوك مع التعامل صور وكافه الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري

 منفردا)  الصياد علي عوض الدين عصام/  فاللسيد والسيارات واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء

 5441   برقم    21101122:  تاريخ ،( .  التوقيع بصحة البنك من موقع منه كتابي بتفويض أو

 العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم الضمان  متضامن شريك  تضامن شركة  الصياد على عوض الدين عصام -  353

 الشراء عقود علي التوقيع حق  اما.  والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافه الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل

 أو منفردا)  الصياد علي عوض الدين عصام/  فاللسيد والسيارات واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع

 5441   برقم    21101122:  تاريخ ،( .  التوقيع بصحة البنك من موقع منه كتابي بتفويض

 العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم الضمان  متضامن شريك  تضامن شركة  الصياد عوض الدين عصام رانيا -  354

 الشراء عقود علي التوقيع حق  اما.  والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافه الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل

 أو منفردا)  الصياد علي عوض الدين عصام/  فاللسيد والسيارات واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع

 5441   برقم    21101122:  تاريخ ،( .  التوقيع بصحة البنك من موقع منه كتابي بتفويض

 والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم الضمان  متضامن شريك  تضامن شركة  الهام عمرو محمد محمود -  355

 والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق  اما.  والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافه الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع

 بتفويض أو منفردا)  الصياد علي عوض الدين عصام/  فاللسيد والسيارات واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن

 5441   برقم    21101122:  تاريخ ،( .  التوقيع بصحة البنك من موقع منه كتابي

 العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم الضمان  متضامن شريك  تضامن شركة  الصياد عوض الدين عصام نيفين -  352

 الشراء عقود علي التوقيع حق  اما.  والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافه الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل

 أو منفردا)  الصياد علي عوض الدين عصام/  فاللسيد والسيارات واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع

 5441   برقم    21101122:  تاريخ ،( .  التوقيع بصحة البنك من موقع منه كتابي بتفويض

 من عضو الى يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوبتا فيبل -  352

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء

 عقود كافة على والتوقيع اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 عن نيابة التوكيالت اصدار و التجاري السجل امام التوقيع و ارىالعق الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة

 من عضو الى يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوبتا فيبل -  354

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء

 عقود كافة على والتوقيع اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 عن نيابة التوكيالت اصدار و التجاري السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحناوى درويش ميسم -  350

 وضمن الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو الى

 على والتوقيع اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 التوكيالت اصدار و التجاري السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة

 يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحناوى درويش ميسم -  321

 وضمن الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو الى

 على والتوقيع اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 التوكيالت اصدار و التجاري السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة

 او االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طه ممدوح محمد اشرف كريم -  321

 الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو الى يكون

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

 و التجاري السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة على والتوقيع

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة التوكيالت اصدار

 او االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طه ممدوح محمد اشرف كريم -  322

 الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو الى يكون

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

 و التجاري السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة على والتوقيع

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة التوكيالت اصدار

 الى يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرانك كارستن -  323

 وضمن الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو

 على والتوقيع اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 التوكيالت اصدار و التجاري السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام قيعالتو وكذلك الشركة عن نيابة

 الى يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرانك كارستن -  324

 وضمن الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو

 على والتوقيع اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 التوكيالت اصدار و التجاري السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة

 الى يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نوفيل دورى جويلوم -  325

 وضمن الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو

 على والتوقيع اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 التوكيالت اصدار و التجاري السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة

 الى يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نوفيل دورى جويلوم -  322

 وضمن الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو

 على والتوقيع اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 التوكيالت اصدار و التجاري السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وا االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربينى خاطر جمال عادل -  322

 الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو الى يكون

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

 و التجاري السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة على والتوقيع

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة التوكيالت اصدار

 او االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربينى خاطر جمال عادل -  324

 الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو الى يكون

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

 و التجاري السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة على والتوقيع

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة التوكيالت اصدار

 من عضو اى مع مجتمعا له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف -  320

 التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو الى يكون او االدارة مجلس اعضاء

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

 امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة على والتوقيع اشكالهم بكافة الخاص

   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة التوكيالت اصدار و التجاري السجل

3224 

 من عضو اى مع مجتمعا له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف -  321

 التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو الى يكون او االدارة مجلس اعضاء

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

 امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة على والتوقيع اشكالهم بكافة الخاص

   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة التوكيالت اصدار و التجاري السجل

3224 

 الى يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بلير انتونى بول -  321

 وضمن الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو

 على والتوقيع اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 التوكيالت اصدار و التجاري السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة

 الى يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بلير انتونى بول -  322

 وضمن الشركة باسم التعامل و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو

 على والتوقيع اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 التوكيالت اصدار و التجاري السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة

 اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المستكاوى محمد عادل ايمن -  323

 و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو الى يكون او االدارة جلسم

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

 السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة على والتوقيع اشكالهم بكافة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة التوكيالت اصدار و التجاري

 اعضاء من عضو اى مع مجتمعا له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المستكاوى محمد عادل ايمن -  324

 و التوقيع: يلى فيما الحق اخر ادارة مجلس عضو اى مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو الى يكون او االدارة مجلس

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

 السجل امام التوقيع و العقارى الشهر مصلحة امام والشراء البيع وعقود والتوكيالت التعديل عقود كافة على والتوقيع اشكالهم بكافة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، والمصارف البنوك امام التوقيع وكذلك الشركة عن نيابة التوكيالت اصدار و التجاري



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 خطابات واصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوبتا فيبل -  325

 تمتلكها التي السيارات بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات

 هذه علي التوقيع حق و االقتصاص حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة

 اشرف/  للمهندس يكون كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد

 خطابات واصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوبتا فيبل -  322

 تمتلكها التي السيارات بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات

 هذه علي التوقيع حق و االقتصاص حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات راءش و الشركة

 اشرف/  للمهندس يكون كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد

 الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحناوى درويش ميسم -  322

 السيارات بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات واصدار

 حق و االقتصاص حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها التي

 يكون كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي التوقيع

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/  للمهندس

 الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحناوى درويش ميسم -  324

 السيارات بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات واصدار

 حق و االقتصاص حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها التي

 يكون كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي التوقيع

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/  للمهندس

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طه ممدوح محمد اشرف كريم -  320

 بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات

 و االقتصاص حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها التي السيارات

 كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي التوقيع حق

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/  للمهندس يكون

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طه ممدوح محمد اشرف كريم -  341

 بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات

 و االقتصاص حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها التي السيارات

 كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي التوقيع حق

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/  للمهندس يكون

 واصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرانك كارستن -  341

 التي السيارات بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات

 التوقيع حق و االقتصاص حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها

 للمهندس يكون كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/ 

 واصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرانك كارستن -  342

 التي السيارات بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات

 التوقيع حق و القتصاصا حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها

 للمهندس يكون كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نوفيل دورى جويلوم -  343

 السيارات بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات واصدار

 حق و االقتصاص حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها التي

 يكون كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي التوقيع

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/  للمهندس

 الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نوفيل دورى جويلوم -  344

 السيارات بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات واصدار

 حق و االقتصاص حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها التي

 يكون كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي التوقيع

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/  للمهندس

 الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربينى خاطر جمال عادل -  345

 السيارات بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات واصدار

 حق و االقتصاص حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها التي

 يكون كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي التوقيع

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/  للمهندس

 الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربينى خاطر جمال عادل -  342

 السيارات بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات واصدار

 حق و االقتصاص حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها التي

 يكون كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي التوقيع

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/  للمهندس

 والتوقيع وايداع سحب من  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف -  342

 و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وفتح الشيكات على

 االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها التي السيارات بيع و سنويا   تجديدها

 او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي التوقيع حق و االقتصاص حق و

   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/  للمهندس يكون كما. سبق ما بعض

3224 

 والتوقيع وايداع سحب من  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف -  344

 و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وفتح الشيكات على

 االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها التي السيارات بيع و سنويا   تجديدها

 او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي التوقيع حق و االقتصاص حق و

   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/  للمهندس يكون كما. سبق ما بعض

3224 

 واصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بلير انتونى بول -  340

 التي السيارات بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات

 التوقيع حق و االقتصاص حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها

 للمهندس يكون كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/ 

 واصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بلير انتونى بول -  301

 التي السيارات بيع و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات

 التوقيع حق و االقتصاص حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها

 للمهندس يكون كما. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي

 3224   برقم    21101123 : تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المستكاوى محمد عادل ايمن -  301

 و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وفتح

 حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها التي السيارات بيع

 بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي التوقيع حق و االقتصاص

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/  للمهندس يكون كما. سبق ما

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المستكاوى محمد عادل ايمن -  302

 و سنويا   تجديدها و تعديلها و االئتمانية التسهيالت علي الحصول و االقتراض و الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وفتح

 حق و االمتياز تقرير و الرهن و القرض و البيع حق و الشركة باسم السيارات شراء و الشركة تمتلكها التي السيارات بيع

 بعض او كل في الغير تفويض في الحق و. منها اجزاء او الشركة اصول لجميع بالنسبة العقود هذه علي التوقيع حق و االقتصاص

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، اي مع مجتمعا   بهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف/  للمهندس يكون كما. سبق ما

 مجلس اعضاء من عضو ألي يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوبتا فيبل -  303

 علي التوقيع سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات

 مجلس اعضاء من عضو ألي يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوبتا فيبل -  304

 علي التوقيع سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات

 من عضو ألي يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحناوى درويش ميسم -  305

 سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي التوقيع

 من عضو ألي يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحناوى درويش ميسم -  302

 سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي التوقيع

 عضو ألي يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طه ممدوح محمد اشرف كريم -  302

 سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي التوقيع

 عضو ألي يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طه ممدوح محمد اشرف كريم -  304

 سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي التوقيع

 اعضاء من عضو ألي يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرانك كارستن -  300

 التوقيع سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي

 اعضاء من عضو ألي يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرانك كارستن -  411

 التوقيع سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي

 من عضو ألي يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نوفيل دورى جويلوم -  411

 سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي التوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 من عضو ألي يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نوفيل دورى جويلوم -  412

 سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي التوقيع

 من عضو ألي يكون او االدارة جلسم اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربينى خاطر جمال عادل -  413

 سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي التوقيع

 من عضو ألي يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربينى خاطر جمال عادل -  414

 سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي التوقيع

 مجلس اعضاء من عضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف -  415

 سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو ألي يكون او االدارة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي التوقيع سلطة ذلك في بما الشركة موظفي

 مجلس اعضاء من عضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف -  412

 سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو ألي يكون او االدارة

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي التوقيع سلطة ذلك في بما الشركة موظفي

 اعضاء من عضو ألي يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بلير انتونى بول -  412

 التوقيع سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي

 اعضاء من عضو ألي يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بلير انتونى بول -  414

 التوقيع سلطة ذلك في بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي

 يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المستكاوى محمد عادل ايمن -  410

 بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو ألي

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي التوقيع سلطة ذلك في

 يكون او االدارة مجلس اعضاء من عضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المستكاوى محمد عادل ايمن -  411

 بما الشركة موظفي سلطة مستويات تحديد في الحق اخر ادارة مجلس عضو اي مع مجتمعا االدارة مجلس اعضاء من عضو ألي

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التصرف و الشيكات علي التوقيع سلطة ذلك في

:  تاريخ ، م م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوبتا فيبل -  411

 3224   برقم    21101123

:  تاريخ ، م م ش منزليةال  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوبتا فيبل -  412

 3224   برقم    21101123

 م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحناوى درويش ميسم -  413

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م

 م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحناوى درويش ميسم -  414

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م

  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طه ممدوح محمد اشرف كريم -  415

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م م ش المنزلية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طه ممدوح محمد اشرف كريم -  412

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م م ش المنزلية

 ، م م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرانك كارستن -  412

 3224   برقم    21101123:  تاريخ

 ، م م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرانك كارستن -  414

 3224   برقم    21101123:  تاريخ

 م م ش المنزلية  جهزةلال مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نوفيل دورى جويلوم -  410

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ،

 م م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نوفيل دورى جويلوم -  421

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ،

 المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربينى خاطر جمال عادل -  421

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م م ش

 المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربينى خاطر جمال عادل -  422

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م م ش

 شركة عن ممثال   -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف -  423

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس

 شركة عن ممثال   -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف -  424

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس

 ، م م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بلير انتونى بول -  425

 3224   برقم    21101123:  تاريخ

 ، م م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة ركةش  بلير انتونى بول -  422

 3224   برقم    21101123:  تاريخ

 مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المستكاوى محمد عادل ايمن -  422

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م م ش المنزلية  لالجهزة

 مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المستكاوى محمد عادل ايمن -  424

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م م ش المنزلية  لالجهزة

:  تاريخ ، م م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوبتا فيبل -  420

 3224   برقم    21101123

:  تاريخ ، م م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوبتا فيبل -  431

 3224   برقم    21101123

 م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحناوى درويش ميسم -  431

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م

 م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحناوى درويش ميسم -  432

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طه ممدوح محمد اشرف ريمك -  433

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م م ش المنزلية

  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طه ممدوح محمد اشرف كريم -  434

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، م م ش المنزلية

 ، م م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرانك كارستن -  435

 3224   برقم    21101123:  تاريخ

 ، م م ش المنزلية  لالجهزة مصر اليكترولكس شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرانك كارستن -  432

 3224   برقم    21101123:  تاريخ
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 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، استقالة-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربينى خاطر جمال عادل -  520

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، استقالة-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربينى خاطر جمال عادل -  531

:  تاريخ ، استقالة-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف -  531

 3224   برقم    21101123

:  تاريخ ، استقالة-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البهواش المقصود عبد الكريم عبد اشرف -  532

 3224   برقم    21101123

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، استقالة-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بلير انتونى بول -  533

 3224   برقم    21101123:  تاريخ ، استقالة-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بلير انتونى بول -  534

   برقم    21101123:  تاريخ ، استقالة-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المستكاوى محمد عادل ايمن -  535

3224 

   برقم    21101123:  تاريخ ، استقالة-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المستكاوى محمد عادل ايمن -  532

3224 

 : التالية التوقيع سلطات منفردا ، للشركة، التنفيذي للرئيس يكون-  للشركة  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  532

 .القضاء أمام الشركة تمثيل .1

 .الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة أمام الشركة تمثيل .2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وهيئة والبلديات المحافظات ذلك في بما الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم والتوقيع التعامل .3

 الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة الصناعية التنمية وهيئة الجمارك ومصالح العقاري الشهر مكاتب االجتماعيةوكافة التأمينات

 5131   برقم    21101123:  تاريخ ، والمناطق لالستثمار العامة والهيئة المالية للرقابة العامة ةوالهيئ

 الشرطة أقسام أمام الشركة تمثيل وكذلك الحرة؛  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  534

 الطلبات كافة واستالم وتقديم فروعها وكافة إداراتها بكافة الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة أمام الشركة تمثيل .4

 واستخراج الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة لدي الشركة ملف على واالطالع عنها ونيابة الشركة باسم والتوقيع والمستندات

 وفتح للتأسيس الالزمة اإلجراءات كافة واتخاذ الشركة باسم الشركات أنواع كافة لتأسيس توكيالت إصدار. األصل طبق صور

 5131   برقم    21101123:  تاريخ ، الشهادات واستالم وتقديم التأسيس تحت الشركة باسم البنكية الحسابات

 .التأسيس تحت للشركات البنكية  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  530

 والمستندات الطلبات كافة واستالم وتقديم فروعها وكافة إداراتها بكافة المالية للرقابة العامة الهيئة أمام الشركة تمثيل .5

 .األصل طبق صور واستخراج المالية للرقابة العامة الهيئة لدي الشركة ملف على واالطالع عنها ونيابة الشركة باسم والتوقيع

 .عنها ونيابة الشركة باسم والتوقيع والمستندات الطلبات كافة واستالم وتقديم المصرية البورصة أمام الشركة تمثيل .2

   برقم    21101123:  تاريخ ، إداراتها بكافة المركزي والحفظ والتسوية للمقاصة مصر شركة أمام الشركة تمثيل .2

5131 

 الشركة باسم والتوقيع والمستندات الطلبات كافة واستالم وتقديم فروعها وكافة  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  541

 .المركزي والحفظ والتسوية للمقاصة مصر شركة الشركة أسهم لقيد الالزمة واإلجراءات المستندات كافة ذلك في بما عنها ونيابة

 كافة واستالم وتقديم فروعها وكافة إداراتها بكافة والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة أمام الشركة تمثيل .4

 .عنها ونيابة الشركة باسم والتوقيع والمستندات الطلبات

    21101123:  تاريخ ، واستالم وتقديم فروعها وكافة إداراتها بكافة الصناعية للتنمية العامة الهيئة أمام الشركة تمثيل .0

 5131   برقم

 .عنها بةونيا الشركة باسم والتوقيع والمستندات الطلبات كافة  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  541

 باسم والتوقيع والمستندات الطلبات كافة واستالم وتقديم وفروعها إداراتها بكافة الجمارك مصلحة أمام الشركة تمثيل .11

 .عنها ونيابة الشركة

 باسم والتوقيع والمستندات الطلبات كافة واستالم وتقديم مأمورياتها بكافة العقاري الشهر مصلحة أمام الشركة تمثيل .11

 .اإليجار عقود على التاريخ إلثبات عنها ونيابة الشركة

:  تاريخ ، الطلبات كافة واستالم وتقديم وفروعها وإداراتها مأمورياتها بكافة الضرائب مصلحة أمام الشركة تمثيل .12

 5131   برقم    21101123

 .عنها ونيابة الشركة باسم والتوقيع والمستندات  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  542

 الشركة ونماذج واختراعات التجارية الشركة عالمة وتجديد وتسجيل التجارية العالمات إدارة أمام الشركة تمثيل .13

 المتعلقة األخرى األمور وكافة وتجديدها تسجيلها إجراءات ومباشرة التسجيل طلبات بتقديم يتعلق ما كل علي والتوقيع الصناعية

 مساسا   فيها يري التي التسجيالت في المعارضة وفي وغيرها باالنتفاع بالترخيص والتأشير التعديالت كإجراء جاريةالت بالعالمات

 5131   برقم    21101123:  تاريخ ، أية إدخال وفى المعارضات، لجان أمام الشركة تمثيل وفي الشركة بحقوق

 الشركة ونماذج واختراعات التجارية الشركة عالمة علي يراها قد تعديالت  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  543

 أو تجديدها أو الشركة تسجيل إلتمام يلزم ما كل وفى المختصة الجهات إلى تقديمها يري قد مستندات أو أوراق أية وعلي المسجلة

 .حمايتها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .المطلوبة والموافقات التراخيص أنواع كافة وتجديد الستصدار أغراضها وضمن الشركة باسم والتوقيع التعامل .14

 وعقود الشراء وعقود والنهائية االبتدائية البيع عقود ذلك في بما العقود أنواع كافة على الشركة باسم والتوقيع إبرام حق .15

 .واالنتفاع اإليجار

 5131   برقم    21101123:  تاريخ ، باسم التصرف .12

 على والتوقيع السيارات ذلك في بما وممتلكاتها الشركة منقوالت في الشركة  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  544

 .المرور إدارات كافة ذلك في بما الحكومية والمصالح الهيئات كافة أمام السيارات لتسجيل الالزمة المستندات كافة

 .أنواعها بكافة التأمين بوالص وتجديد الشركة باسم التوقيع .12

 .الخدمات تقديم عقود وإبرام والتوقيع الشركة ووكالء ومستخدمي موظفي وعزل نتعيي .14

 .الشركة لموظفي حوافز خطة أو مكافأة أو تقاعدي نظام أي تعديل أو إقامة .10

    21101123:  تاريخ ،. إليه الممنوحة الصالحيات حدود في وذلك ذكر مما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق .21

 5131   برقم

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ،   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  البلهاسى هللا عبد حافظ محسن -  545

   برقم    21101122:  تاريخ ،   منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عامر محمد حامد الدين عصام -  542

2310 

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  عامر محمد حامد محمد -  542

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هنيكوف افانوف ميرسوالف -  544

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد حامد اسامة -  540

 محمد حامد محمد/  السيد و هو له يكون  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  البلهاسى هللا عبد حافظ محسن -  551

 و تعهداتها و تعامالتها كافة على الشركة عن نيابة التوقيع حق -1:  التالية الحقوق و االختصاصات منفردين او معآ مجتمعين عامر

 -2 الشركة اغراض حدود فى معها التعاقد يتم التى و الحكومية غير و الحكومية لجهاتا كافة مع الشركة تبرمها التى العقود على

 من غيرها و الضمان خطابات اصدار و االئتمانية التسهيالت و باالقتراض يختص فيما البنوك امام الشركة عن نيابة التوقيع

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، والالت االصول شراء و بيع عقود على التوقيع حق -3 البنكية االجراءات

 محمد حامد محمد/  السيد و هو له يكون  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عامر محمد حامد الدين عصام -  551

 و تعهداتها و تعامالتها كافة على الشركة عن نيابة التوقيع حق -1:  التالية الحقوق و االختصاصات منفردين او معآ مجتمعين عامر

 -2 الشركة اغراض حدود فى معها التعاقد يتم التى و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة مع الشركة تبرمها التى العقود على

 من غيرها و الضمان خطابات اصدار و االئتمانية التسهيالت و باالقتراض يختص فيما البنوك امام الشركة عن نيابة التوقيع

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، والالت االصول شراء و بيع عقود على التوقيع حق -3 البنكية االجراءات

 او معآ مجتمعين عامر محمد حامد محمد/  السيد و هو له يكون  منتدب عضو  مساهمة شركة  عامر محمد حامد محمد -  552

 تبرمها التى العقود على و تعهداتها و تعامالتها كافة على الشركة عن نيابة التوقيع حق -1:  التالية الحقوق و االختصاصات منفردين

 الشركة عن نيابة التوقيع -2 الشركة اغراض حدود فى معها التعاقد يتم التى و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة مع الشركة

 حق -3 البنكية االجراءات من غيرها و الضمان خطابات اصدار و االئتمانية التسهيالت و باالقتراض يختص فيما البنوك امام

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، والالت االصول شراء و بيع عقود على التوقيع

 مجتمعين عامر محمد حامد محمد/  السيد و هو له يكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هنيكوف افانوف ميرسوالف -  553

 التى العقود على و تعهداتها و تعامالتها كافة على الشركة عن نيابة التوقيع حق -1:  التالية الحقوق و االختصاصات منفردين او معآ

 عن نيابة التوقيع -2 الشركة اغراض حدود فى معها التعاقد يتم التى و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة مع الشركة تبرمها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 -3 البنكية االجراءات من غيرها و الضمان خطابات اصدار و االئتمانية التسهيالت و باالقتراض يختص فيما البنوك امام الشركة

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، والالت االصول شراء و بيع عقود على التوقيع حق

 او معآ مجتمعين عامر محمد حامد محمد/  السيد و هو له يكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد حامد اسامة -  554

 تبرمها التى العقود على و تعهداتها و تعامالتها كافة على الشركة عن نيابة التوقيع حق -1:  التالية الحقوق و االختصاصات منفردين

 الشركة عن نيابة التوقيع -2 الشركة اغراض حدود فى معها التعاقد يتم التى و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة مع الشركة

 حق -3 البنكية االجراءات من غيرها و الضمان خطابات اصدار و االئتمانية التسهيالت و باالقتراض يختص فيما البنوك امام

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، والالت االصول شراء و بيع عقود على التوقيع

 عقود على و بالشركة الخاصه المعدات و  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  البلهاسى هللا عبد حافظ محسن -  555

 حق ذلك فى لهم و البنوك كافة من الشركة عليها تحصل التى االئتمانية التسهيالت و القروض مقابل االصول ك تل من اى رهن

 على التوقيع و االيداع و بالسحب يختص فيما البنوك امام الشركة عن نيابة التوقيع حق -4 الرهن عقود على توقيع فى الغير توكيل

 مجتمعين او منفردين الشركة عن نيابة التوقيع حق لهم يحق ان و مفوضين وكالء او مديرين تعيين فى الحق منهم لكل و الشيكات

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، توكيل حق و الشركة باسم المبرمة العقارى الرهن عقود على التوقيع حق -5

 على و بالشركة الخاصه المعدات و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عامر محمد حامد الدين عصام -  552

 ذلك فى لهم و البنوك كافة من الشركة عليها تحصل التى االئتمانية التسهيالت و القروض مقابل االصول ك تل من اى رهن عقود

 التوقيع و االيداع و بالسحب يختص فيما البنوك امام الشركة عن نيابة التوقيع حق -4 الرهن عقود على توقيع فى الغير توكيل حق

 او منفردين الشركة عن نيابة التوقيع حق لهم يحق ان و مفوضين وكالء او مديرين تعيين فى الحق منهم لكل و الشيكات على

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، توكيل حق و الشركة باسم المبرمة العقارى الرهن عقود على التوقيع حق -5 مجتمعين

 ك تل من اى رهن عقود على و بالشركة الخاصه المعدات و  منتدب عضو  مساهمة شركة  عامر محمد حامد محمد -  552

 توقيع فى الغير توكيل حق ذلك فى لهم و البنوك كافة من الشركة عليها تحصل التى االئتمانية التسهيالت و القروض مقابل االصول

 منهم لكل و الشيكات على التوقيع و االيداع و بالسحب يختص فيما البنوك امام الشركة عن نيابة التوقيع حق -4 الرهن عقود على

 على التوقيع حق -5 مجتمعين او منفردين الشركة عن نيابة التوقيع حق لهم يحق ان و مفوضين وكالء او مديرين تعيين فى الحق

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، توكيل حق و الشركة باسم المبرمة العقارى الرهن عقود

 من اى رهن عقود على و بالشركة الخاصه المعدات و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هنيكوف افانوف ميرسوالف -  554

 فى الغير توكيل حق ذلك فى لهم و البنوك كافة من الشركة عليها تحصل التى االئتمانية التسهيالت و القروض مقابل االصول ك تل

 لكل و الشيكات على التوقيع و االيداع و بالسحب يختص فيما البنوك امام الشركة عن نيابة التوقيع حق -4 الرهن عقود على توقيع

 التوقيع حق -5 مجتمعين او منفردين الشركة عن نيابة التوقيع حق لهم يحق ان و مفوضين وكالء او مديرين تعيين فى الحق منهم

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، توكيل حق و الشركة باسم المبرمة العقارى الرهن عقود على

 ك تل من اى رهن عقود على و بالشركة الخاصه المعدات و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد حامد اسامة -  550

 توقيع فى الغير توكيل حق ذلك فى لهم و البنوك كافة من الشركة عليها تحصل التى االئتمانية التسهيالت و القروض مقابل االصول

 منهم لكل و الشيكات على التوقيع و االيداع و بالسحب يختص فيما البنوك امام الشركة عن نيابة التوقيع حق -4 الرهن عقود على

 على التوقيع حق -5 مجتمعين او منفردين الشركة عن نيابة التوقيع حق لهم يحق ان و مفوضين وكالء او مديرين تعيين فى الحق

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، توكيل حق و الشركة باسم المبرمة العقارى الرهن عقود

 يكون -2 العقود هذه على التوقيع فى الغير  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  البلهاسى هللا عبد حافظ محسن -  521

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، البنوك امام الغير كفالة حق منهم لكل

 -2 العقود هذه على التوقيع فى الغير  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عامر محمد حامد الدين عصام -  521

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، البنوك امام الغير كفالة حق منهم لكل يكون

 كفالة حق منهم لكل يكون -2 العقود هذه على التوقيع فى الغير  منتدب عضو  مساهمة كةشر  عامر محمد حامد محمد -  522

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، البنوك امام الغير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حق منهم لكل يكون -2 العقود هذه على التوقيع فى الغير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هنيكوف افانوف ميرسوالف -  523

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، البنوك امام الغير كفالة

 كفالة حق منهم لكل يكون -2 العقود هذه على التوقيع فى الغير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد حامد اسامة -  524

 2310   برقم    21101122:  تاريخ ، البنوك امام الغير

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق له يكون  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  عبده السيد محمود محمد -  525

 على ذلك و عنها نيابة التوقيع و الشركه ادارة فى السلطات اوسع له و عبادة الكومى عبدالستار محرز/ للسيد  منفردآ له الرسمية

 على التوقيع حق له و الشركه باسم االقتراض و الحسابات فتح و االيداع و السحب فى البنوك مع التعامل و الشركه باسم العقود

 و البيع عقود على التوقيع و البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع كذلك و التجارى و العقارى الرهن عقود و القرض عقود

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، الحق له و منقول و ثابت ماهو لكل الشركه باسم الشراء

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق له يكون  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  عبده السيد محمود محمد -  522

 على ذلك و عنها نيابة التوقيع و الشركه ادارة فى السلطات اوسع له و عبادة الكومى عبدالستار محرز/ للسيد  منفردآ له الرسمية

 على التوقيع حق له و الشركه باسم االقتراض و الحسابات فتح و االيداع و السحب فى البنوك مع لتعاملا و الشركه باسم العقود

 و البيع عقود على التوقيع و البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع كذلك و التجارى و العقارى الرهن عقود و القرض عقود

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، حقال له و منقول و ثابت ماهو لكل الشركه باسم الشراء

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق له يكون  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  عبده السيد محمود محمد -  522

 على ذلك و عنها نيابة التوقيع و الشركه ادارة فى السلطات اوسع له و عبادة الكومى عبدالستار محرز/ للسيد  منفردآ له الرسمية

 على التوقيع حق له و الشركه باسم االقتراض و الحسابات فتح و االيداع و السحب فى البنوك مع التعامل و الشركه باسم العقود

 و البيع عقود على التوقيع و البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع كذلك و التجارى و العقارى الرهن عقود و القرض عقود

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، الحق له و منقول و ثابت ماهو لكل الشركه باسم الشراء

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق له يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  عبادة الكومى عبدالستار محرز -  524

 على ذلك و عنها نيابة التوقيع و الشركه ادارة فى السلطات اوسع له و عبادة الكومى عبدالستار محرز/ للسيد  منفردآ له الرسمية

 على التوقيع حق له و الشركه باسم االقتراض و الحسابات فتح و االيداع و السحب فى البنوك مع التعامل و الشركه باسم العقود

 و البيع عقود على التوقيع و البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع كذلك و التجارى و العقارى الرهن عقود و القرض عقود

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، الحق له و منقول و ثابت ماهو لكل الشركه باسم الشراء

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق له يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  عبادة الكومى عبدالستار محرز -  520

 على ذلك و عنها نيابة التوقيع و الشركه ادارة فى السلطات اوسع له و عبادة الكومى عبدالستار محرز/ يدللس  منفردآ له الرسمية

 على التوقيع حق له و الشركه باسم االقتراض و الحسابات فتح و االيداع و السحب فى البنوك مع التعامل و الشركه باسم العقود

 و البيع عقود على التوقيع و البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع كذلك و التجارى و العقارى الرهن عقود و القرض عقود

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، الحق له و منقول و ثابت ماهو لكل الشركه باسم الشراء

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق له يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  عبادة الكومى عبدالستار محرز -  521

 على ذلك و عنها نيابة التوقيع و الشركه ادارة فى السلطات اوسع له و عبادة الكومى عبدالستار محرز/ للسيد  منفردآ له الرسمية

 على التوقيع حق له و الشركه باسم االقتراض و الحسابات فتح و االيداع و السحب فى البنوك مع التعامل و الشركه باسم العقود

 و البيع عقود على التوقيع و البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع كذلك و التجارى و العقارى الرهن عقود و القرض عقود

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، الحق له و منقول و ثابت ماهو لكل الشركه باسم الشراء

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق له يكون  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  عبده السيد محمود محمد -  521

 على ذلك و عنها نيابة التوقيع و الشركه ادارة فى السلطات اوسع له و عبادة الكومى عبدالستار محرز/ للسيد  منفردآ له الرسمية

 على التوقيع حق له و الشركه باسم االقتراض و الحسابات فتح و االيداع و السحب فى البنوك مع التعامل و الشركه باسم العقود

 و البيع عقود على التوقيع و البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع كذلك و التجارى و العقارى الرهن عقود و القرض عقود

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، الحق له و منقول و ثابت ماهو لكل الشركه باسم الشراء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق له يكون  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  عبده السيد محمود محمد -  522

 على ذلك و عنها نيابة التوقيع و الشركه ادارة فى السلطات اوسع له و عبادة الكومى عبدالستار محرز/ للسيد  منفردآ له الرسمية

 على التوقيع حق له و الشركه باسم االقتراض و الحسابات فتح و االيداع و السحب فى البنوك مع التعامل و الشركه باسم العقود

 و البيع عقود على التوقيع و البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع كذلك و التجارى و العقارى الرهن عقود و القرض عقود

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، الحق له و منقول و ثابت ماهو لكل الشركه باسم الشراء

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق له يكون  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  عبده السيد محمود محمد -  523

 على ذلك و عنها نيابة التوقيع و الشركه ادارة فى السلطات اوسع له و عبادة الكومى عبدالستار محرز/ للسيد  منفردآ له الرسمية

 على التوقيع حق له و الشركه باسم االقتراض و الحسابات فتح و االيداع و السحب فى البنوك مع التعامل و الشركه باسم العقود

 و البيع عقود على التوقيع و البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع كذلك و التجارى و العقارى الرهن عقود و القرض عقود

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، الحق له و منقول و ثابت ماهو لكل الشركه باسم الشراء

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق له يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبادة الكومى عبدالستار محرز -  524

 على ذلك و عنها نيابة التوقيع و الشركه ادارة فى السلطات اوسع له و عبادة الكومى عبدالستار محرز/ للسيد  منفردآ له الرسمية

 على التوقيع حق له و الشركه باسم االقتراض و الحسابات فتح و االيداع و السحب فى البنوك مع التعامل و الشركه باسم العقود

 و البيع عقود على التوقيع و البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع كذلك و التجارى و العقارى الرهن عقود و القرض عقود

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، الحق له و منقول و ثابت ماهو لكل الشركه باسم الشراء

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق له يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبادة الكومى عبدالستار محرز -  525

 على ذلك و عنها نيابة التوقيع و الشركه ادارة فى السلطات اوسع له و عبادة الكومى عبدالستار محرز/ للسيد  منفردآ له الرسمية

 على التوقيع حق له و الشركه باسم االقتراض و الحسابات فتح و االيداع و السحب فى البنوك مع التعامل و الشركه باسم العقود

 و البيع عقود على التوقيع و البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع كذلك و التجارى و العقارى الرهن عقود و القرض عقود

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، الحق له و منقول و ثابت ماهو لكل الشركه باسم الشراء

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق له يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبادة الكومى عبدالستار محرز -  522

 على ذلك و عنها نيابة التوقيع و الشركه ادارة فى السلطات اوسع له و عبادة الكومى عبدالستار محرز/ للسيد  منفردآ له الرسمية

 على التوقيع حق له و الشركه باسم االقتراض و الحسابات فتح و االيداع و السحب فى البنوك مع التعامل و الشركه باسم العقود

 و البيع عقود على التوقيع و البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع كذلك و التجارى و العقارى الرهن عقود و القرض عقود

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، الحق له و منقول و ثابت ماهو لكل الشركه باسم الشراء

 و وكالء عزل و تعيين و الشركه اصول رهن فى  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  عبده السيد محمود محمد -  522

 الشركه مايخص كل فى العقارى الشهر مصلحة و الحكومية الجهات كافة امام شركه ال تمثيل و رواتبهم تحديد و الشركه مستخدمى

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق له و

 و وكالء عزل و تعيين و الشركه اصول رهن فى  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  عبده السيد محمود محمد -  524

 الشركه مايخص كل فى العقارى الشهر مصلحة و الحكومية الجهات كافة امام شركه ال تمثيل و رواتبهم تحديد و الشركه مستخدمى

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق له و

 و وكالء عزل و تعيين و الشركه اصول رهن فى  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  عبده السيد محمود محمد -  520

 الشركه مايخص كل فى العقارى الشهر مصلحة و الحكومية الجهات كافة امام شركه ال تمثيل و رواتبهم تحديد و الشركه مستخدمى

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق له و

 و وكالء عزل و تعيين و الشركه اصول رهن فى  شريك و مدير  تضامن شركة  عبادة الكومى عبدالستار محرز -  541

 الشركه مايخص كل فى العقارى رالشه مصلحة و الحكومية الجهات كافة امام شركه ال تمثيل و رواتبهم تحديد و الشركه مستخدمى

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق له و

 و وكالء عزل و تعيين و الشركه اصول رهن فى  شريك و مدير  تضامن شركة  عبادة الكومى عبدالستار محرز -  541

 الشركه مايخص كل فى العقارى الشهر مصلحة و الحكومية الجهات كافة امام شركه ال تمثيل و رواتبهم تحديد و الشركه مستخدمى

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق له و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و وكالء عزل و تعيين و الشركه اصول رهن فى  شريك و مدير  تضامن شركة  عبادة الكومى عبدالستار محرز -  542

 الشركه مايخص كل فى العقارى الشهر مصلحة و الحكومية الجهات كافة امام شركه ال تمثيل و رواتبهم تحديد و الشركه مستخدمى

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق له و

 و وكالء عزل و تعيين و الشركه اصول رهن فى  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  عبده السيد محمود محمد -  543

 الشركه مايخص كل فى العقارى الشهر مصلحة و الحكومية الجهات كافة امام شركه ال تمثيل و رواتبهم تحديد و الشركه مستخدمى

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق له و

 و وكالء عزل و تعيين و الشركه اصول رهن فى  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  عبده السيد محمود محمد -  544

 الشركه مايخص كل فى العقارى الشهر مصلحة و الحكومية الجهات كافة امام شركه ال تمثيل و رواتبهم تحديد و الشركه مستخدمى

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق له و

 و وكالء عزل و تعيين و الشركه اصول رهن فى  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  عبده السيد محمود محمد -  545

 الشركه مايخص كل فى العقارى الشهر مصلحة و الحكومية الجهات كافة امام شركه ال تمثيل و رواتبهم تحديد و الشركه مستخدمى

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق له و

 و وكالء عزل و تعيين و الشركه اصول رهن فى  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبادة الكومى عبدالستار محرز -  542

 الشركه مايخص كل فى العقارى الشهر مصلحة و الحكومية الجهات كافة امام شركه ال تمثيل و رواتبهم تحديد و الشركه مستخدمى

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق له و

 و وكالء عزل و تعيين و الشركه اصول رهن فى  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبادة الكومى عبدالستار محرز -  542

 الشركه مايخص كل فى العقارى الشهر مصلحة و الحكومية الجهات كافة امام شركه ال تمثيل و رواتبهم تحديد و الشركه مستخدمى

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق له و

 و وكالء عزل و تعيين و الشركه اصول رهن فى  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبادة الكومى عبدالستار محرز -  544

 الشركه مايخص كل فى العقارى الشهر مصلحة و الحكومية الجهات كافة امام شركه ال تمثيل و رواتبهم تحديد و الشركه مستخدمى

 32245   برقم    21101122:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق له و

 بنفس التوقيع صالحيات منحه و المنتدب العضو و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدين علم حسنين محمد المنعم عبد -  540

 امام عنها التوقيع و الشركة تمثيل و البنوك جميع امام التمثيل و التوقيع حق منفردا له و السابق، االدارة مجلس رئيس صالحيات

 توكيل و الغير و البنوك لصالح انواعه بكافة الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع حق له و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 22255   برقم    21101124:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل او تفويض حق له و البنوك

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عمر احمد محمد احمد -  501

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  موسى محمد محمود امل -  501

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر محمد أحمد سما -  502

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر احمد محمد احمد محمود -  503

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  ساهمةم شركة  محمد السيد فتحى مريم -  504

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عمر احمد محمد احمد -  505

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  موسى محمد محمود امل -  502

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر محمد أحمد سما -  502

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر احمد محمد احمد محمود -  504



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد السيد فتحى مريم -  500

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عمر احمد محمد احمد -  211

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  موسى محمد محمود امل -  211

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مةمساه شركة  عمر محمد أحمد سما -  212

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر احمد محمد احمد محمود -  213

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد السيد فتحى مريم -  214

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عمر احمد محمد احمد -  215

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  موسى محمد محمود امل -  212

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر محمد أحمد سما -  212

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر احمد محمد احمد محمود -  214

 2344   برقم    21101124:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد السيد فتحى مريم -  210

 بين من العامة الجمعية تعينهم مديرون أو مدير الشركة ادارة يتولى  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم حسين يلدس -  211

 -: الشركاء عين الذكر سالفة التعيين طريقة من واستثناء غيرهم من أو الشركاء

 2531   برقم    21101124:  تاريخ ، منفردا-(  عام مدير)  مصر:  الجنسية - حسين إبراهيم حسين يلدس/  السيدة

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ،   شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  سرحان محمد ماهر أحمد -  211

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ،   شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  سرحان محمد ماهر أحمد -  212

   برقم    21101124:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  JORDI GALTES BILBAO بيلباو جالتيس جوردي -  213

2522 

   برقم    21101124:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  JORDI GALTES BILBAO بيلباو جالتيس جوردي -  214

2522 

   برقم    21101124:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  - Jordi Galtes Rovira - روفيرا جالتيس جوردى -  215

2522 

   برقم    21101124:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  - Jordi Galtes Rovira - روفيرا جالتيس جوردى -  212

2522 

 فى ولهما الغير مع عالقاتها فى الشركة المديرون يمثل  شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  سرحان محمد ماهر أحمد -  212

 التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به إحتفظ ما عدا فيما بإسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 .العامة للجمعية

       

  بإسم التعامل فى الحق منفردا   حق - سرحان محمد ماهر أحمد وللسيد 

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ، صور وكافة حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى ولهما الغير مع عالقاتها فى الشركة المديرون يمثل  شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  سرحان محمد ماهر أحمد -  214

 التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به إحتفظ ما عدا فيما بإسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 .العامة للجمعية

       

  بإسم التعامل فى الحق منفردا   حق - سرحان محمد ماهر أحمد وللسيد 

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ، صور وكافة حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 عالقاتها فى الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  JORDI GALTES BILBAO بيلباو التيسج جوردي -  210

 القانون أو الشركة عقد صراحة به إحتفظ ما عدا فيما بإسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى ولهما الغير مع

 .العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو

       

  بإسم التعامل فى الحق منفردا   حق - سرحان محمد ماهر أحمد وللسيد 

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ، صور وكافة حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 عالقاتها فى الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  JORDI GALTES BILBAO بيلباو جالتيس جوردي -  221

 القانون أو الشركة عقد صراحة به إحتفظ ما عدا فيما بإسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى ولهما الغير مع

 .العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو

       

  بإسم التعامل فى الحق منفردا   حق - سرحان محمد ماهر أحمد وللسيد 

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ، صور وكافة حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 مع عالقاتها فى الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  - Jordi Galtes Rovira - روفيرا جالتيس جوردى -  221

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة به إحتفظ ما عدا فيما بإسمها التعامل و الشركة دارةإل السلطات أوسع الصدد هذا فى ولهما الغير

 .العامة للجمعية التنفيذية الئحته

       

  بإسم التعامل فى الحق منفردا   حق - سرحان محمد ماهر أحمد وللسيد 

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ، صور وكافة حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 مع عالقاتها فى الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  - Jordi Galtes Rovira - روفيرا جالتيس جوردى -  222

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة به إحتفظ ما عدا فيما بإسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى ولهما الغير

 .العامة للجمعية التنفيذية الئحته

       

  بإسم التعامل فى الحق منفردا   حق - سرحان محمد ماهر أحمد وللسيد 

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ، صور وكافة حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل  شريك و مدير  ودةمحد مسئولية ذات  سرحان محمد ماهر أحمد -  223

 عشرة حدود فى النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات

 علي التوقيع في الحق له وكذلك ولصالحها الشركة بإسم ذلك وكل المال رأس عن واإلفراج آخرى عملة بأى مايعادله أو يورو أالف

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم

 علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل  شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  سرحان محمد ماهر أحمد -  224

 عشرة حدود فى النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات

 علي التوقيع في الحق له وكذلك ولصالحها الشركة بإسم ذلك وكل المال رأس عن واإلفراج آخرى عملة بأى مايعادله أو يورو أالف

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ، لسنداتا كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم

 البنوك جميع مع التعامل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  JORDI GALTES BILBAO بيلباو جالتيس جوردي -  225

 السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف

 وكذلك ولصالحها الشركة بإسم ذلك وكل المال رأس عن واإلفراج آخرى عملة بأى مايعادله أو يورو أالف عشرة حدود فى النقدى

 مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود علي التوقيع في الحق له

:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 2522   برقم    21101124

 البنوك جميع مع التعامل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  JORDI GALTES BILBAO بيلباو جالتيس جوردي -  222

 السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف

 وكذلك ولصالحها الشركة بإسم ذلك وكل المال رأس عن واإلفراج آخرى عملة بأى مايعادله أو يورو أالف عشرة حدود فى النقدى

 مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود علي التوقيع في الحق له

:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 2522   برقم    21101124

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل  مدير  محدودة مسئولية ذات  - Jordi Galtes Rovira - روفيرا جالتيس جوردى -  222

 فى النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع

 في الحق له وكذلك ولصالحها الشركة بإسم ذلك وكل المال رأس عن واإلفراج آخرى عملة بأى مايعادله أو يورو أالف عشرة حدود

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود علي التوقيع

   برقم    21101124:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد

2522 

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل  مدير  محدودة مسئولية ذات  - Jordi Galtes Rovira - روفيرا جالتيس جوردى -  224

 فى النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع

 في الحق له وكذلك ولصالحها الشركة بإسم ذلك وكل المال رأس عن واإلفراج آخرى عملة بأى مايعادله أو يورو أالف عشرة حدود

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود علي التوقيع

   برقم    21101124:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد

2522 

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية  شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  سرحان محمد ماهر أحمد -  220

 .ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله. باآلجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

    

 وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردا   Jordi Galtes Bilbao بيلباو جالتيس جوردى/  وللسيد

 حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

    21101124:  تاريخ ، تفويض أو توكيل حق وله. قيمته كانت ايا النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 2522   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية  شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  سرحان محمد ماهر أحمد -  231

 .ذكر ما بعض أو كل في لغيرا تفويض أو توكيل حق وله. باآلجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

    

 وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردا   Jordi Galtes Bilbao بيلباو جالتيس جوردى/  وللسيد

 حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

    21101124:  تاريخ ، تفويض أو توكيل حق وله. قيمته كانت ايا النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 2522   برقم

 العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  JORDI GALTES BILBAO بيلباو جالتيس جوردي -  231

 .ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله. باآلجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

    

 وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردا   Jordi Galtes Bilbao بيلباو جالتيس جوردى/  وللسيد

 حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

    21101124:  تاريخ ، تفويض أو توكيل حق وله. قيمته كانت ايا النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 2522   برقم

 العقود كافة وابرام اريةوالتج اإلذنية  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  JORDI GALTES BILBAO بيلباو جالتيس جوردي -  232

 .ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله. باآلجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

    

 وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردا   Jordi Galtes Bilbao بيلباو جالتيس جوردى/  وللسيد

 حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

    21101124:  تاريخ ، تفويض أو توكيل حق وله. قيمته كانت ايا النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 2522   برقم

 العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية  مدير  محدودة مسئولية ذات  - Jordi Galtes Rovira - روفيرا جالتيس جوردى -  233

 .ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله. باآلجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

    

 وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردا   Jordi Galtes Bilbao بيلباو جالتيس جوردى/  وللسيد

 حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

    21101124:  تاريخ ، تفويض أو توكيل حق وله. قيمته كانت ايا النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 2522   برقم

 العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية  مدير  محدودة مسئولية ذات  - Jordi Galtes Rovira - روفيرا جالتيس جوردى -  234

 .ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله. باآلجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

    

 وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردا   Jordi Galtes Bilbao بيلباو جالتيس جوردى/  وللسيد

 حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

    21101124:  تاريخ ، تفويض أو توكيل حق وله. قيمته كانت ايا النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 2522   برقم

 .ذكر ما بعض أو كل في الغير  شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  سرحان محمد ماهر أحمد -  235

    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردا   Jordi Galtes Rovira روفيرا جالتيس جوردى/  وللسيد

 حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله. قيمته كانت ايا النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ،. ذكر

 .ذكر ما بعض أو كل في الغير  شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  سرحان محمد ماهر أحمد -  232

    

 وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردا   Jordi Galtes Rovira روفيرا جالتيس جوردى/  وللسيد

 حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله. قيمته كانت ايا النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ،. ذكر

 .ذكر ما بعض أو كل في الغير  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  JORDI GALTES BILBAO بيلباو جالتيس جوردي -  232

    

 وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردا   Jordi Galtes Rovira روفيرا جالتيس جوردى/  وللسيد

 حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله. قيمته كانت ايا النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ،. ذكر

 .ذكر ما بعض أو كل في الغير  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  JORDI GALTES BILBAO بيلباو جالتيس جوردي -  234

    

 وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردا   Jordi Galtes Rovira روفيرا جالتيس جوردى/  وللسيد

 حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله. قيمته كانت ايا النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ،. ذكر

 .ذكر ما بعض أو كل في الغير  مدير  محدودة مسئولية ذات  - Jordi Galtes Rovira - روفيرا جالتيس جوردى -  230

    

 وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردا   Jordi Galtes Rovira روفيرا جالتيس جوردى/  وللسيد

 حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله. قيمته كانت ايا النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ،. ذكر

 .ذكر ما بعض أو كل في الغير  مدير  محدودة مسئولية ذات  - Jordi Galtes Rovira - روفيرا جالتيس جوردى -  241

    

 وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردا   Jordi Galtes Rovira روفيرا جالتيس جوردى/  وللسيد

 حسابات وفتح الرهن و االقتراض وحق الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله. قيمته كانت ايا النقدى السحب حق وله الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 2522   برقم    21101124:  تاريخ ،. ذكر

 كما االدارة مجلس اختصاصات بقاء مع  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  فراج السيد عويس سيد محمد -  241

 5545   برقم    21101124:  تاريخ ، هي

   برقم    21101124:  تاريخ ،   منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  فراج السيد عويس سيد محمد -  242

5545 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ايهاب/  السيد من لكال يكون  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شريف المتعال عبد رفعت محمود ايهاب -  243

  المنتدب العضو محمد رفاعي عبدالحليم وليد/  السيد و المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس  شريف المتعال عبد رفعت محمود

 المعامالت انواع جميع على المالية والمؤسسات والهيئات والمصارف البنوك جميع امام والتوقيع واالدارة التوقيع حق منفردين

 التسهيالت قودوع الشيكات على والتوقيع وااليداع والسحب واالئتمانات واالعتمادات الحسابات فتح فى البنكية والتصرفات

   برقم    21101124:  تاريخ ، الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها عنها والتوقيع الشركة ادارة فى الحق وكذلك المصرفية

5512 

 رفعت محمود ايهاب/  السيد من لكال يكون  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  منصور رفعت محمد هللا رحاب -  244

 حق منفردين  المنتدب العضو محمد رفاعي عبدالحليم وليد/  السيد و المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس  شريف المتعال عبد

 البنكية والتصرفات المعامالت انواع جميع على المالية والمؤسسات والهيئات والمصارف البنوك جميع امام والتوقيع واالدارة التوقيع

 فى الحق وكذلك المصرفية التسهيالت وعقود الشيكات على والتوقيع وااليداع والسحب واالئتمانات واالعتمادات الحسابات فتح فى

 5512   برقم    21101124:  تاريخ ، الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها عنها والتوقيع الشركة ادارة

 عبد رفعت محمود ايهاب/  السيد من لكال يكون  منتدب عضو  مساهمة شركة  حجازي محمد رفاعى عبدالحليم وليد -  245

 التوقيع حق منفردين  المنتدب العضو محمد رفاعي عبدالحليم وليد/  السيد و المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس  شريف المتعال

 فى البنكية فاتوالتصر المعامالت انواع جميع على المالية والمؤسسات والهيئات والمصارف البنوك جميع امام والتوقيع واالدارة

 ادارة فى الحق وكذلك المصرفية التسهيالت وعقود الشيكات على والتوقيع وااليداع والسحب واالئتمانات واالعتمادات الحسابات فتح

 5512   برقم    21101124:  تاريخ ، الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها عنها والتوقيع الشركة

 عبد رفعت محمود ايهاب/  السيد من لكال يكون  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق محمود توفيق عبير -  242

 التوقيع حق منفردين  المنتدب العضو محمد رفاعي عبدالحليم وليد/  السيد و المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس  شريف المتعال

 فى البنكية والتصرفات المعامالت انواع جميع على المالية والمؤسسات والهيئات والمصارف البنوك جميع امام والتوقيع واالدارة

 ادارة فى الحق وكذلك المصرفية التسهيالت وعقود الشيكات على والتوقيع وااليداع والسحب واالئتمانات واالعتمادات الحسابات فتح

 5512   برقم    21101124:  تاريخ ، الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها عنها والتوقيع الشركة

 الرسمية الحكومية وغير  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شريف المتعال عبد رفعت محمود ايهاب -  242

 الضرائب وامام اشكالهم بكافة الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع بهيائتها والوزارات العامة والمرافق والمصالح الرسمية وغير

 العامة الحرة والمنطقة المالية للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لألستثمار العامة الهيئة وامام والتوثيق العقارى الشهر ةومصلح

 كافة وابرام اغراضها لتحقيق الشركة معها تتعامل التى الجهات جميع امام عامة وبصفة المحلية والوحدات والمحافظات بالسويس

 5512   برقم    21101124:  تاريخ ، باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 الرسمية وغير الرسمية الحكومية وغير  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  منصور رفعت محمد هللا رحاب -  244

 الشهر ومصلحة الضرائب وامام اشكالهم بكافة الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع بهيائتها والوزارات العامة والمرافق والمصالح

 بالسويس العامة الحرة والمنطقة المالية للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لألستثمار العامة الهيئة وامام والتوثيق العقارى

 العقود كافة وابرام اغراضها لتحقيق كةالشر معها تتعامل التى الجهات جميع امام عامة وبصفة المحلية والوحدات والمحافظات

 5512   برقم    21101124:  تاريخ ، باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 والمصالح الرسمية وغير الرسمية الحكومية وغير  منتدب عضو  مساهمة شركة  حجازي محمد رفاعى عبدالحليم وليد -  240

 العقارى الشهر ومصلحة الضرائب وامام اشكالهم بكافة الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع بهيائتها والوزارات العامة والمرافق

 والمحافظات بالسويس العامة الحرة والمنطقة المالية للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لألستثمار العامة الهيئة وامام والتوثيق

 والمشارطات العقود كافة وابرام اغراضها لتحقيق الشركة معها تتعامل التى الجهات جميع امام عامة وبصفة المحلية والوحدات

 5512   برقم    21101124:  تاريخ ، باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 الرسمية وغير الرسمية الحكومية وغير  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق محمود توفيق عبير -  251

 الشهر ومصلحة الضرائب وامام اشكالهم بكافة الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع بهيائتها والوزارات العامة والمرافق والمصالح

 بالسويس العامة ةالحر والمنطقة المالية للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لألستثمار العامة الهيئة وامام والتوثيق العقارى

 العقود كافة وابرام اغراضها لتحقيق الشركة معها تتعامل التى الجهات جميع امام عامة وبصفة المحلية والوحدات والمحافظات

 5512   برقم    21101124:  تاريخ ، باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وعزل تعيين الحق ولهم  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شريف المتعال عبد رفعت محمود ايهاب -  251

 االذنية السندات كافة وتسديد وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء

 التوقيع حق لهما ويكون  ذكر ما بعض او كل فى االدارة مجلس اعضاء احد او الغير اوتفويض توكيل فى الحق ولهما والتجارية

.  اوالرهون اوالقروض تبعى او اصلى عينى حق تقرير او وشراء بيع من الشركة اصول تمس التى التصرف اعمال على مجتمعين

 5512   برقم    21101124:  تاريخ ،

 ومستخدمى وكالء وعزل تعيين الحق ولهم  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  منصور رفعت محمد هللا رحاب -  252

 الحق ولهما والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

 اعمال على مجتمعين التوقيع حق لهما ويكون  ذكر ما بعض او كل فى االدارة مجلس اعضاء احد او الغير اوتفويض توكيل فى

:  تاريخ ،.  اوالرهون اوالقروض تبعى او اصلى عينى حق تقرير او وشراء بيع من الشركة اصول تمس التى التصرف

 5512   برقم    21101124

 الشركة ومستخدمى وكالء وعزل تعيين الحق ولهم  منتدب عضو  مساهمة شركة  حجازي محمد رفاعى عبدالحليم وليد -  253

 فى الحق ولهما والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد

 اعمال على مجتمعين التوقيع حق لهما ويكون  ذكر ما بعض او كل فى االدارة مجلس اعضاء احد او الغير اوتفويض توكيل

:  تاريخ ،.  اوالرهون اوالقروض تبعى او اصلى عينى حق تقرير او وشراء بيع من الشركة اصول تمس التى التصرف

 5512   برقم    21101124

 ومستخدمى وكالء وعزل تعيين الحق ولهم  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق محمود توفيق عبير -  254

 الحق ولهما والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

 اعمال على مجتمعين التوقيع حق لهما ويكون  ذكر ما بعض او كل فى االدارة مجلس اعضاء احد او الغير اوتفويض توكيل فى

:  تاريخ ،.  اوالرهون اوالقروض تبعى او اصلى عينى حق تقرير او وشراء بيع من الشركة اصول تمس التى التصرف

 5512   برقم    21101124

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  255

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  252

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم ركةالش باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  252

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  254

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة قح يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  250

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  221

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  221

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  222

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  223

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  224

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد ادحم محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  225

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  222

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  222

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  224

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  220

 و العبد محمد طلعت مإبراهي و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  221

 محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك الرسمية

 علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد و العبد

 عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم العقود

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود القرض

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  221

 محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك الرسمية

 علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد و العبد

 عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم العقود

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود القرض

 الجهات أمام سئوليةوالم والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  222

 محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك الرسمية

 علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد و العبد

 عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم العقود

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود القرض

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  223

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  224

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  225

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  222

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  222

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد لمنعمعبدا أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  224

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد طلعت -  220

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع دارةاإل حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد طلعت -  241

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد طلعت -  241

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  242

 محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك الرسمية

 علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد و العبد

 عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم العقود

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، يناتوالتأم والتجاري العقاري الرهن وعقود القرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  243

 محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك الرسمية

 علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد و العبد

 عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم العقود

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود القرض

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  244

 محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك الرسمية

 علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد و العبد

 عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم العقود

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود القرض

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد طلعت ابراهيم -  245

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد لعتط/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد طلعت ابراهيم -  242

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد طلعت ابراهيم -  242

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد السيد محمد -  244

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد السيد محمد -  240

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد السيد محمد -  201

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  201

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  202

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 رسميةال الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  203

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  204

 محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك الرسمية

 علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد و العبد

 عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم العقود

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود القرض

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  205

 محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك الرسمية

 علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد و العبد

 عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم العقود

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود القرض

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  202

 محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك الرسمية

 علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد و العبد

 عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم العقود

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود القرض

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  202

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  204

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض اباتالحس وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  200

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  211

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن يكشر  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  211

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  212

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  213

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  214

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  215

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 ةالرسمي الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  212

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  212

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  214

 و العبد محمد طلعت إبراهيم و العبد محمد عبدالمنعم أيمن و العبد محمد عبدالمنعم أشرف و العبد حماد محمد طلعت/ السيد للشريك

 العقود علي وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة إدارة في السلطات أوسع ولهم مجتمعين او منفردين العبد حماد محمد المنعم عبد محمد

 القرض عقود علي التوقيع حق ولهم الشركة باسم واالقتراض الحسابات وفتح واإليداع السحب في البنوك مع والتعامل الشركة بإسم

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، والتأمينات والتجاري العقاري الرهن وعقود

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  210

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  211

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  211

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  212

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  213

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  214

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  215

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  212

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  212

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  214

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  210

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  221

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء بيعال عقود على والتوقيع

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  221

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  222

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل مرواتبه وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  223

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  224

 وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على وقيعوالت البنوك لدي

 يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل

   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم الشركة

31111 

 المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  225

 وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك لدي

 يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل

   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم الشركة

31111 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  222

 وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك لدي

 يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل

   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم الشركة

31111 

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  222

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  224

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  220

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  231

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  231

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 البنوك لدي المستندات كافة علي ذلكوك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  232

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد طلعت -  233

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد طلعت -  234

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد طلعت -  235

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  232

 وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك لدي

 يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل

   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم الشركة
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 المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  232

 وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك لدي

 يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل

   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم الشركة
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 المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  234

 وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك لدي

 يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل

   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم الشركة
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 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد طلعت ابراهيم -  230
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 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن ةشرك  العبد محمد طلعت ابراهيم -  241

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم
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 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد السيد محمد -  242

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد السيد محمد -  243

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع

 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد السيد محمد -  244

 وكالء وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق

 البنوك لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  242
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 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي
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 ولهم الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق
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 يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل

   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم الشركة
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 وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك لدي

 يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل

   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم الشركة
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 يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل
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 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم
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 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 82 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم
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 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء
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 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  252

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء
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 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم
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 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  221

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  221

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم

 لدي المستندات كافة علي وكذلك انواعها بكافة والضرائب  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  222

 وعزل وتعيين الشركة اصول رهن في الحق ولهم ومنقول ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك

 الشركة يخص ما كل في العقاري الشهر ومصلحة الحكومية الجهات امام الشركة وتمثيل واتبهمر وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر، ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق ولهم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  223

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  224

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  225

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  222

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  222

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  224

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  220

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  221

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  221

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  222

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  223

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  224

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  225

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من فتهص تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  222

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  222

 31111   برقم    21101120: 

 شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  224

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،( متضامن

 شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  220

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،( متضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  241

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،( متضامن

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  241

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  242

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد طلعت ابراهيم -  243

 31111   برقم    21101120:  ريختا

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  244

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  245

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد السيد محمد -  242

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد طلعت -  242

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد طلعت -  244

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد طلعت -  240

 31111   برقم    21101120: 

 شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  201

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،( متضامن

 شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  بدالع حماد محمد المنعم عبد محمد -  201

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،( متضامن

 شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  202

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،( متضامن

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد طلعت ابراهيم -  203

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد طلعت ابراهيم -  204

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد طلعت ابراهيم -  205

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد السيد محمد -  202

 31111   برقم    21101120: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد السيد محمد -  202

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي صيمو شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  تضامن شركة  العبد محمد السيد محمد -  204

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  200

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  411

 31111   برقم    21101120: 

 تاريخ ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد طلعت -  411

 31111   برقم    21101120: 

 شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  412

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،( متضامن

 شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  413

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،( متضامن

 شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد حماد محمد المنعم عبد محمد -  414

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ،( متضامن

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  415

 31111   رقمب    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  412

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  412

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  414

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  410

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  411

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  411

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  412

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أشرف -  413

 31111   برقم    21101120:  تاريخ
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 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  414

 31111   برقم    21101120:  تاريخ

 ،( متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل) -  متضامن شريك  بسيطة توصية  العبد محمد عبدالمنعم أيمن -  415
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 التجارى بالسجل الوارده للصالحيات اآلتى النص إضافة -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  لكوظ محمد احمد احمد -  412

 : كاالتي للشركة

 واإلدارة والشراء البيع فى الشركة عن التوقيع حق(  مجتمعين أو منفردين) المنتدبين واألعضاء اإلدارة مجلس رئيس للسيد)

 أمام والنهائية االبتدائية والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركة وعقارات أصول فى التصرفات كافة وكذا والتنازل والتصالح

 بكل توكيالت إصدار فى الحق ولهم والرهن واإلقتراض البنوك مع والتعامل الرسمية الجهات وكافة المساحة وهيئة العقارى الشهر

 25224   برقم    21101120:  تاريخ ،(. المحامين أو أوالغير النفس لصالح سبق مما جزء أو

 احمد احمد/  السيد من بدال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الليثى الرحمن عبد حسن الرحمن عبد -  414

 10421   برقم    21101120:  تاريخ ،.  منتدب عضو لعمله باالضافة 2114/11/11 من اعتبارا الترجمان

 من اعتبارا الترجمان احمد احمد/  السيد من بدال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان ابراهيم محمد محمد -  410

 10421   برقم    21101120:  تاريخ ،.  منتدب عضو لعمله باالضافة 2114/11/11

:  تاريخ ، الترجمان احمد احمد/  من البد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجمل محمد سامح -  421

 4443   برقم    21101120

    21101120:  تاريخ ، الترجمان احمد احمد/  من بدال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان ابراهيم محمد محمد -  421

 4443   برقم

  هذا في ، ولهما الغير مع عالقتها في  الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سينج برطاب جى داهنان -  422

 التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة ألدارة السلطات أوسع الصدد

 . العامة  للجمعية

 الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  الحق الشركة مدير سينج برطاب جى داهنان/  للسيد ويكون

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردآ ولة أشكالهم بكافه الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير

 4251   برقم    21101120:  تاريخ ، على والتوقيع وإيداع سحب

 الغير مع عالقتها في  الشركة المديرون يمثل  شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  ريزى مانيكا فيريدريكو كارلوس -  423

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة ألدارة السلطات أوسع الصدد  هذا في ، ولهما

 . العامة  للجمعية التنفيذية الئحته

 الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  الحق الشركة مدير سينج برطاب جى داهنان/  للسيد ويكون

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردآ ولة أشكالهم بكافه الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير

 4251   برقم    21101120:  تاريخ ، على والتوقيع وإيداع سحب

  هذا في ، ولهما الغير مع عالقتها في  الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن السيد محمود محمد -  424

 التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة ألدارة السلطات أوسع الصدد

 . مةالعا  للجمعية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  الحق الشركة مدير سينج برطاب جى داهنان/  للسيد ويكون

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردآ ولة أشكالهم بكافه الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير

 4251   برقم    21101120:  تاريخ ، على والتوقيع وإيداع سحب

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سينج برطاب جى داهنان -  425

 األيجار عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافه والرهن االقتراض حق منفردآ ولة. 

  بالشهر عليها التاريخ وأثبات

  

 منفردآ  واالراضى العقارية و المنقولة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع فى الحق وله العقارى

 عن نيابة الضرائب ومصلحه  والصناعى التجاري السجل و العقاري الشهر مصلحه أمام التوقيع حق وله السيارات وشراء وبيع

 4251   برقم    21101120:  تاريخ ، كافة أمام عامة وبصفة الشركة

 خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات  شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  ريزى مانيكا فيريدريكو كارلوس -  422

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك عجمي مع التعامل صور وكافه والرهن االقتراض حق منفردآ ولة.  الضمان وشهادات

  بالشهر عليها التاريخ وأثبات األيجار عقود

  

 منفردآ  واالراضى العقارية و المنقولة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع فى الحق وله العقارى

 عن نيابة الضرائب ومصلحه  والصناعى التجاري السجل و العقاري الشهر مصلحه أمام التوقيع حق وله السيارات وشراء وبيع

 4251   برقم    21101120:  تاريخ ، كافة أمام عامة وبصفة الشركة

.  الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن السيد محمود محمد -  422

 األيجار عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافه والرهن االقتراض حق منفردآ ولة

  بالشهر عليها التاريخ وأثبات

  

 منفردآ  واالراضى العقارية و المنقولة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع فى الحق وله العقارى

 عن نيابة الضرائب ومصلحه  والصناعى التجاري السجل و العقاري الشهر مصلحه أمام التوقيع حق وله السيارات وشراء وبيع

 4251   برقم    21101120:  تاريخ ، كافة أمام عامة وبصفة الشركة

 وعزل تعين في الحق وله,  الصالحيات وبكامل الجهات  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سينج برطاب جى داهنان -  424

 حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافه وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض 

 . باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 تنمية صندوق من الشيكات استالم فى  الحق العامة العالقات مدير مصرى جنسيةال حسن السيد محمود محمد/  للسيد ويكون 

 . والصناعة التجارة بوزارة الصادرات

 4251   برقم    21101120:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهما

 تعين في الحق وله,  الصالحيات وبكامل الجهات  شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  ريزى مانيكا فيريدريكو كارلوس -  420

 حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافه وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض 

 . باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 تنمية صندوق من الشيكات استالم فى  الحق العامة العالقات مدير مصرى الجنسية حسن السيد محمود محمد/  للسيد ويكون 

 . والصناعة التجارة بوزارة الصادرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 4251   برقم    21101120:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهما

 مستخدمي وعزل تعين في الحق وله,  الصالحيات وبكامل الجهات  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن السيد محمود محمد -  431

 حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافه وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض 

 . باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 تنمية صندوق من الشيكات استالم فى  الحق العامة العالقات مدير مصرى الجنسية حسن السيد محمود محمد/  للسيد ويكون 

 . والصناعة التجارة بوزارة الصادرات

 4251   برقم    21101120:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهما

    21101120:  تاريخ ،(  االداره و الشركة من خروج)   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سينج برطاب جى داهنان -  431

 4251   برقم

:  تاريخ ،(  االداره و الشركة من خروج)   شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  ريزى مانيكا فيريدريكو كارلوس -  432

 4251   برقم    21101120

   برقم    21101120:  تاريخ ،(  االداره و الشركة من خروج)   مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن السيد محمود محمد -  433

4251 

  سامى يوسف ايمن/ السيد من كل يفوض  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حصنى بسيم روبير شريف -  434

 : االتى فى منهما اثنين االقل على االدارة مجلس اعضاء الجرايه محمد رضا نديم/ السيد و بولس عبده جوزيف/ السيد و

 المصرية الضرائب مصلحة - المصرية الجمارك مصلحة:  التالية للجهات المصرفية االلكترونية التحويالت طلبات على التوقيع

&  فودافون&  لالتصاالت المصرية) التيلفونات -الصحى للتامين العامة الهيئة - االجتماعية للتامينات القومية الهيئة - ومأمورياتها

 2303   برقم    21101131:  تاريخ ، لالستثمار العامة الهيئة - رمضان من العاشر مدينة جهاز -(مصر اتصاالت&  اورانج

  سامى يوسف ايمن/ السيد من كل يفوض  منتدب ووعض ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حصنى بسيم روبير شريف -  435

 : االتى فى منهما اثنين االقل على االدارة مجلس اعضاء الجرايه محمد رضا نديم/ السيد و بولس عبده جوزيف/ السيد و

 المصرية الضرائب مصلحة - المصرية الجمارك مصلحة:  التالية للجهات المصرفية االلكترونية التحويالت طلبات على التوقيع

&  فودافون&  لالتصاالت المصرية) التيلفونات -الصحى للتامين العامة الهيئة - االجتماعية للتامينات القومية الهيئة - ومأمورياتها

 2303   برقم    21101131:  تاريخ ، لالستثمار العامة الهيئة - رمضان من العاشر مدينة جهاز -(مصر اتصاالت&  اورانج

  سامى يوسف ايمن/ السيد من كل يفوض  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حصنى بسيم روبير شريف -  432

 : االتى فى منهما اثنين االقل على االدارة مجلس اعضاء الجرايه محمد رضا نديم/ السيد و بولس عبده جوزيف/ السيد و

 المصرية الضرائب مصلحة - المصرية الجمارك مصلحة:  التالية للجهات المصرفية االلكترونية التحويالت طلبات على التوقيع

&  فودافون&  لالتصاالت المصرية) التيلفونات -الصحى للتامين العامة الهيئة - االجتماعية للتامينات القومية الهيئة - ومأمورياتها

 2303   برقم    21101131:  تاريخ ، لالستثمار العامة الهيئة - رمضان من العاشر مدينة جهاز -(مصر اتصاالت&  اورانج

 للرقابة العامة الهيئة - الحرة والمناطق  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حصنى بسيم روبير شريف -  432

 , المالية

 االوراق بورصة - رمضان من بالعاشر المستثمرين جمعية - الصناعية للتنمية العامة الهيئة - الجديدة العمرانية المجتمعات هيئة و

.  المياه شركات - الكهرباء توزيع شركات - الغاز شركات  - المدنى الدفاع - التجارية الغرف -  التجارية السجالت مكاتب - المالية

 2303   برقم    21101131:  تاريخ ،

 للرقابة العامة الهيئة - الحرة والمناطق  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حصنى بسيم روبير شريف -  434

 , المالية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االوراق بورصة - رمضان من بالعاشر المستثمرين جمعية - الصناعية للتنمية العامة الهيئة - الجديدة العمرانية المجتمعات هيئة و

.  المياه شركات - الكهرباء توزيع شركات - الغاز شركات  - المدنى الدفاع - التجارية الغرف -  التجارية السجالت مكاتب - المالية

 2303   برقم    21101131:  تاريخ ،

 للرقابة العامة الهيئة - الحرة والمناطق  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حصنى بسيم روبير شريف -  430

 , المالية

 االوراق بورصة - رمضان من بالعاشر المستثمرين جمعية - الصناعية للتنمية العامة الهيئة - الجديدة العمرانية المجتمعات هيئة و

.  المياه شركات - الكهرباء توزيع شركات - الغاز شركات  - المدنى الدفاع - التجارية الغرف -  التجارية السجالت مكاتب - المالية

 2303   برقم    21101131:  تاريخ ،

   برقم    21101131:  تاريخ ،(  االستقالة)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  441

5424 

   برقم    21101131:  تاريخ ،(  االستقالة)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  441

5424 

   برقم    21101131:  تاريخ ،(  االستقالة)  -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  442

5424 

   برقم    21101131:  تاريخ ،(  االستقالة)  -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  443

5424 

    21101131:  تاريخ ،(  االستقالة)  -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالناصر فؤاد احمد مصطفي -  444

 5424   برقم

    21101131:  تاريخ ،(  االستقالة)  -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالناصر فؤاد احمد مصطفي -  445

 5424   برقم

 5424   برقم    21101131:  تاريخ ،(  االستقالة)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفي السيد معوض السيد -  442

 5424   برقم    21101131:  تاريخ ،(  االستقالة)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفي السيد معوض السيد -  442

    21101131:  تاريخ ،(  االستقالة)  -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  بسيطة توصية  عبدالناصر فؤاد احمد مصطفي -  444

 5424   برقم

    21101131:  تاريخ ،(  االستقالة)  -  الخبرة ذوى من مجلس وعض  بسيطة توصية  عبدالناصر فؤاد احمد مصطفي -  440

 5424   برقم

 5424   برقم    21101131:  تاريخ ،(  االستقالة)  -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  مصطفي السيد معوض السيد -  451

 5424   برقم    21101131:  تاريخ ،(  االستقالة)  -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  مصطفي السيد معوض السيد -  451

 5424   برقم    21101131:  تاريخ ،(  استقالة)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  452

 5424   برقم    21101131:  تاريخ ،(  استقالة)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  453

 5424   برقم    21101131:  تاريخ ،(  استقالة)  -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  454

 5424   برقم    21101131:  تاريخ ،(  استقالة)  -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  455



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    21101131:  تاريخ ،(  استقالة)  -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالناصر فؤاد احمد مصطفي -  452

 5424   برقم

    21101131:  تاريخ ،(  استقالة)  -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالناصر فؤاد احمد مصطفي -  452

 5424   برقم

 5424   برقم    21101131:  تاريخ ،(  استقالة)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفي السيد معوض السيد -  454

 5424   برقم    21101131:  تاريخ ،(  استقالة)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفي السيد معوض السيد -  450

    21101131:  تاريخ ،(  استقالة)  -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  بسيطة توصية  عبدالناصر فؤاد احمد مصطفي -  421

 5424   برقم

    21101131:  تاريخ ،(  استقالة)  -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  بسيطة توصية  عبدالناصر فؤاد احمد مصطفي -  421

 5424   برقم

 5424   برقم    21101131:  تاريخ ،(  استقالة)  -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  مصطفي السيد معوض السيد -  422

 5424   برقم    21101131:  تاريخ ،(  استقالة)  -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  مصطفي السيد معوض السيد -  423

 هندى - باكشي سونيل/ بالسيد المالي، المدير - جاين موكول/ السيد استبدال - مالي  مدير  مساهمة شركة  باكشي سونيل -  424

 :كاآلتي التوقيع سلطات تحديث وبالتالي المالي، المدير ليصبح  21/11/1022 مواليد - الجنسية

 نيزرالندز اندوراما شركة عن ممثال   اإلدارة مجلس عضو Om Prakash Mishra - ميشرا براكاش أوم/ السيد من لكل يكون

 ليمتد تي أند بتروكم سريدن شركة عن ممثال   اإلدارة مجلس عضو  Nitin Anant Puranik - بورانيك أنانت نتن/ السيد و. فى.بى

 3202   برقم    21101131:  تاريخ ،/ السيد من أي مع منفردا منهما ألي  يكون أو مجتمعين(. ال تى بى دى)

 المدير نائب - مشعل  على حسن حسين أدهم/ السيد أو المالي المدير - باكشي سونيل  مدير  مساهمة شركة  باكشي سونيل -  425

 :في الحق أدناه الموضحة للسلطات طبق ا المالي،

 قصيرة قروض منهما واالقتراض. الدولي األفريقي العربي البنك و األول ظبي أبو بنك أمام الشركة باسم حسابات وغلق فتح - 1

  للشركة التشغيلية المتطلبات الستيفاء الالزمة و وكذلك األجل ومتوسطة

 للشركة التشغيلية المتطلبات الستيفاء الالزمة  األجل  ومتوسطة قصيرة بقروض ادناه المبينة  البنوك من االقتراض حق - 2

 3202   برقم    21101131:  تاريخ ، التجاري البنك( أ) من واإليداع والسحب

 و( المصري بالجنيه  - 111112444251) أرقام حسابات تحت الدولي  مدير  مساهمة شركة  باكشي سونيل -  422

 أرقام حسابات تحت سي.بي.إس.إتش بنك( ب) و ،(بليورو - 111115252032) و( األمريكي بالدوالر - 111115101534)

( ج) و ،(باليورو - 111514445111) و( األمريكي بلدوالر - 111514445111) و( المصري بالجنيه - 111514445111)

 1111253344) و( األمريكي بالدوالر - 1111253522) و( صريالم بالجنيه - 1111253522) أرقام حسابات تحت بنك سيتي

   برقم    21101131:  تاريخ ، لمصلحتها و الشركة باسم ذلك خالف أو التجارية أو العقارية الرهون تقرير - 3( .باليورو -

3202 

 اآلجلة العقود فيها بما المالية المشتقات عقود علي والتوقيع التعامل في الحق وكذلك  مدير  مساهمة شركة  باكشي سونيل -  422

 ولصالح باسم سبق ما وكل الفائدة، أسعار وكذلك العمالت أسعار تذبذب ضد بالتحوط الخاصة المبادلة وعقود الخيارات وعقود

 .الشركة

 شركة عن ممثال   اإلدارة مجلس عضو Om Prakash Mishra - ميشرا براكاش أوم/ السيد من لكل يكون سبق، لما باإلضافة

 دنسري شركة عن ممثال   اإلدارة مجلس عضو  Nitin Anant Puranik - بورانيك أنانت نتن/ السيد و. فى.بى نيزرالندز اندوراما

 3202   برقم    21101131:  تاريخ ، تى بى دى) ليمتد تي أند بتروكم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 :في الحق أدناه الموضحة اتللسلط طبق ا مجتمعين،(.ال  مدير  مساهمة شركة  باكشي سونيل -  424

 أو المباني في التصرف أو الشراء عدا باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة إجراء - 1

 .أنواعها اختالف على األراضي

 والجهات والشركات البنوك أمام الشركة عن نيابة والتوقيع الشركة وتمثيل للشركة، وكيل أي إقالة أو تعيين على الموافقة - 2

 الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما والوزارات العام القطاع وشركات الحكومية

 3202   برقم    21101131:  تاريخ ، للرقابة العامة والهيئة

 للرقابة العامة والهيئة الجمارك ومصلحة الضرائب ومصلحة التجاري والسجل المالية  مدير  مساهمة شركة  باكشي سونيل -  420

 .سبق ما بعض أو كل في الغير تفويض ولهم والواردات الصادرات على

 .ومكافآتهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة مستخدمي وعزل ووقف تعيين حق - 3

 ما بعض أو كل في الغير تفويض حق منهما وألي والبضائع والمعدات والمهمات المواد جميع شراء منفردا   منهما لكل ويكون - 4

 3202   برقم    21101131:  تاريخ ،. سبق

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    21101111:  تاريخ ، 2  2115/2/5من سنوات خمس  مصطفى محمود محمد احمد لصاحبها للكمبيوتر القمة عالم -  1

3222 

    21101112:  تاريخ ، 23  2112/5/4 من سنوات خمس  حسين محمد جالل عمرو لصاحبها والتوريدات للتجارة الجالل -  2

 4104   برقم

 تاريخ ، 24  2122/12/11 حتي 2112/12/11من سنوات خمس  مرعى منير المهيمن عبد ايهاب لصاحبها المصرى ماريو -  3

 30232   برقم    21101114: 

:  تاريخ ، 24  2122/12/11 حتي 2112/12/11من سنوات خمس  مرعى احمد منير المهيمن عبد ايهاب للزجاج مرعى -  4

 30232   برقم    21101114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  2122/12/11 حتي 2112/12/11من سنوات خمس  مرعى منير المهيمن عبد ايهاب لصاحبها الخشبية للصناعات المرعى -  5

 30232   برقم    21101114:  تاريخ ، 24

    21101110:  تاريخ ، 34  2115/1/5 من سنوات خمس(   خطاب محمد جمال عصام)  المعادن وطالء لتشغيل االسالمية -  2

 4515   برقم

 ، 34  2112/2/22 من سنوات خمس  خطاب محمد جمال عصام/  لصاحبها العموميه التوريدات و المعادن لتجاره السعوديه -  2

 1112   برقم    21101110:  تاريخ

   برقم    21101112:  تاريخ ، 03  2112/2/25 من سنوات خمس(  حسينوف زهرب أنار) لصاحبها سنتر دايف أنار -  4

1245 

:  تاريخ ، 123  2112/11/31 من سنوات خمس(   بسطا مرجان اسامه لصاحبها الجاهزة للمالبس الحريه) جارمنت ليبرتى -  0

 1142   برقم    21101121

    21101121:  تاريخ ، 123  2112/11/31 من سنوات خمس(   الجاهزة للمالبس ليبرتى)  مرجان بسطا مرجان اسامة -  11

 1142   برقم

 1422   برقم    21101122:  تاريخ ، 120  2112/11/24 من سنوات خمس  اسعيد سمير لصاحبها النحلة -  11

 1422   برقم    21101122:  تاريخ ، 120  2112/11/24 من سنوات خمس  اسعيد سمير لصاحبها توباكو بى -  12

:  تاريخ ، 145  2112/11/22 من سنوات خمس  محمد هللا عبد سيد أحمد لصاحبها  العمومية للتوريدات. جى. إم -  13

 4323   برقم    21101123

   برقم    21101123:  تاريخ ، 144  2114/4/11 من سنوات خمس  حسين على زيد ابو جابر لصاحبها تبارك مخبوزات -  14

5341 

   برقم    21101124:  تاريخ ، 120  2111/12/15 من سنوات خمس  السرسى على محمد ابراهيم صاحبهال سرستكس -  15

310 

   برقم    21101124:  تاريخ ، 121  2115/12/15 من سنوات خمس  السرسى على محمد ابراهيم لصاحبها سرستكس -  12

310 

    21101120:  تاريخ ، 144  2110/2/25 من سنوات خمس  حوا ابراهيم ايمن محمد لصاحبها FOR YOU يو فور -  12

 5211   برقم

:  تاريخ ، 214  2112/4/12 من سنوات خمس  حزين حسين خيرى لصاحبها  العامة والمقاوالت الزراعية للتنمية الدولية -  14

 4425   برقم    21101131

   برقم    21101131:  تاريخ ، 212  2114/2/11 من سنوات خمس  للمكابس الفتاح عبد العزيز عبد حمدى مصنع -  10

2331 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، 4  2115/0/24 من سنوات خمس  وشريكيه فيصل محمد صبحى نجيب الحيوانيه والتنميه الزراعى لالنتاج العال شركة -  1

 23   برقم    21101111:  تاريخ

:  تاريخ ، 21  2110/2/2 من سنوات خمس  ببورسعيد العامة الحرة المناطق بنظام م م ش الجاهزة للمالبس لوتس -  2

 32114   برقم    21101112

 5520   برقم    21101114:  تاريخ ، 32  2114/2/25 من سنوات خمس  وشريكته حسانين أحمد حسين محمد -  3

 1041   برقم    21101114:  تاريخ ، 25  2112/12/24 من سنوات خمس  التصدير و للتجارة الفرحانى -  4

 ، 20  2114/2/13 من سنوات خمس(   صلوحه محمود على وهانى الدسوقى محمد شكرى احمد) العقارى لالستثمار الصفاء -  5

 4122   برقم    21101114:  تاريخ

    21101114:  تاريخ ، 20  2114/2/13 من سنوات خمس  وشريكيه الدسوقى محمد شكرى احمد العقارى لالستثمار الصفاء -  2

 4122   برقم

 من سنوات خمس(   شريكها و العزونى محمد الغنى عبد صفاء) العقارى لالستثمار الصفاء:  الى الشركه اسم تعديل -  2

 4122   برقم    21101114:  تاريخ ، 20  2114/2/13

    21101110:  تاريخ ، 32  2114/12/21 من سنوات خمس(   كومبانى جارمنت فرندز)  وشريكية الجزار السيد محمد -  4

 42121   برقم

 42121   برقم    21101110:  تاريخ ، 32  2114/12/21 من سنوات خمس  وشركائه الجزار السيد محمد -  0

    21101110:  تاريخ ، 32  2114/12/21 من سنوات خمس  العامة الحرة المناطق بنظام وشريكته الجزار السيد محمد -  11

 42121   برقم

    21101110:  تاريخ ، 32  2114/12/21 من سنوات خمس  العامة الحرة المناطق بنظام وشركاه الجزار السيد محمد -  11

 42121   برقم

 0420   برقم    21101110:  تاريخ ، 34  2114/1/12 من سنوات خمس  فتفت مطاعم شركة -  12

   برقم    21101111:  تاريخ ، 44  2114/2/11 من سنوات خمس  وشركائهم الصادق أحمد ومحمد حسن أحمد يحيى -  13

5142 

 4024   برقم    21101111:  تاريخ ، 41  2112/11/12 من سنوات خمس  لاللكترونيات الفا شركة -  14

 5512   برقم    21101111:  تاريخ ، 42  2114/2/4 من سنوات خمس  البترولية للخدمات السبعة البحار شركة -  15

 1221   برقم    21101113:  تاريخ ، 51  2112/2/12 من سنوات خمس  م م ذ ش لوجيستك سى أم بى -  12

   برقم    21101113:  تاريخ ، 51  2112/2/12 من سنوات خمس  Multi Seas Shipping  للمالحة سيز مالتى شركة -  12

1221 

 2324   برقم    21101113:  تاريخ ، 53  2114/12/22 من سنوات خمس  االسكان و التعمير بنك -  14

 20412   برقم    21101113:  تاريخ ، 52  2114/2/14 من سنوات خمس  واالسكان التعمير بنك -  10

 4122   برقم    21101114:  تاريخ ، 22  2112/2/21 من سنوات خمس  وشركاه هالل محمد سالم امين وليد -  21

 5231   برقم    21101114:  تاريخ ، 22  2114/11/21 من سنوات خمس  وشركاه عيش يوسف محمد طلعت محمد -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 5231   برقم    21101114:  تاريخ ، 22  2114/11/21 من سنوات خمس  وشركاه عيش يوسف محمد طلعت محمد -  22

 2421   برقم    21101114:  تاريخ ، 21  2114/4/22 من سنوات خمس  العقارى لالستثمار كوم دوت هوليدايز ارمش -  23

 5553   برقم    21101114:  تاريخ ، 25  2114/4/24 من سنوات خمس  وشريكتيه حسين محمد قاسم ياسر شركة -  24

 5553   برقم    21101114:  تاريخ ، 25  2114/4/24 من سنوات خمس  وشريكيه حسين محمد قاسم ياسر -  25

 5553   برقم    21101114:  تاريخ ، 25  2114/4/24 من سنوات خمس  وشريكتيه حسين محمد قاسم ياسر -  22

  2114/12/2 من سنوات خمس  وشريكيها طانيوس فيكتور ليليان جلوبال التعبئة ومواد البالستيك لصناعة االوربية المصرية -  22

 3220   برقم    21101115:  تاريخ ، 22

 من سنوات خمس  وشريكته الكريم عبد نجاتى هانى جلوبال التعبئة ومواد البالستيك لصناعة االوربية المصرية -  24

 3220   برقم    21101115:  تاريخ ، 22  2114/12/2

 من سنوات خمس  وشريكية الكريم عبد نجاتى هانى جلوبال التعبئة ومواد البالستيك لصناعة االوروبية المصرية الشركة -  20

 3220   برقم    21101115:  تاريخ ، 22  2114/12/2

 5441   برقم    21101115:  تاريخ ، 41  2114/5/13 من سنوات خمس  وشريكه الصياد على عوض الدين عصام -  31

    21101112:  تاريخ ، 45  2110/12/13 من سنوات خمس  م 1 م 1ش(  للتجميل مصر)  التجميل لمستحضرات مصر -  31

 2215   برقم

 اسم تعديل تم(  للتجميل مصر)  التجميل لمستحضرات مصر شركة فى(  شركاه و عميش محمد)  للتجميل مصر شركة دمج -  32

    21101112:  تاريخ ، 45  2110/12/13 من سنوات خمس  م 1 م 1ش(  أماندا)  التجميل لمستحضرات مصر:  الى الشركة

 2215   برقم

 5423   برقم    21101112:  تاريخ ، 42  2114/14/31 من سنوات خمس  الزراعية للتنمية لوجستيك -  33

 تاريخ ، 04  2110/3/20 من سنوات خمس(   وشركاة رشوان على الدين نور عادل)  الكيماوية والصناعات للدهانات اليت -  34

 3033   برقم    21101112: 

 2322   برقم    21101112:  تاريخ ، 111  2114/2/2 من سنوات خمس  شريكه و حمزة محمد محمد شركة -  35

 2113   برقم    21101121:  تاريخ ، 112  2110/2/4 من سنوات خمس  والمعادن للبالستيك النور مصر -  32

   برقم    21101121:  تاريخ ، 114  2112/1/22 من سنوات خمس  المصانع خدمات و التجارية للوكاالت امداد شركة -  32

4543 

 2235   برقم    21101121:  تاريخ ، 121  2110/2/11 من سنوات خمس  الدولية العربية المصرفية الشركة بنك -  34

 من سنوات خمس(   وشركاة عبده حسن طه محروس)  والرياضية والتعويضية الطبية االجهزة لصناعة حورس شركة -  30

 3250   برقم    21101121:  تاريخ ، 125  2114/1/0

 خمس(   رمضان من العاشر استثمار تجاري سجل مكتب الي السجل نقل تم)  وشريكية محمد الكريم جاد رفاعى شعبان -  41

 144   برقم    21101121:  تاريخ ، 114  2111/5/11 من سنوات

 خمس(   رمضان من العاشر استثمار تجاري سجل مكتب الي السجل نقل تم)  وشريكية محمد الكريم جاد رفاعى شعبان -  41

 144   برقم    21101121:  تاريخ ، 110  2115/5/11 من سنوات

 2211   برقم    21101122:  تاريخ ، 135  2110/1/22 من سنوات خمس  شركاه و الصادق الرحمن عبد احمد -  42



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 2244   برقم    21101122:  تاريخ ، 131  2110/1/11 من سنوات خمس  شريكها و هللا عبد محمد حسن شادية شركة -  43

:  تاريخ ، 131  2110/1/11 من سنوات خمس  شريكيها و هللا عبد محمد حسن شادية شركة:  الى التجارى االسم تعديل -  44

 2244   برقم    21101122

 تجميع و لتصنيع ميالنو 111 للشركه التجاريه السمه 11 شريكيه و على احمد على عطيه:  الى التجارى سماال تعديل -  45

 2244   برقم    21101122:  تاريخ ، 131  2110/1/11 من سنوات خمس  الصحية االدوات

    21101122:  تاريخ ، 131  2110/1/11 من سنوات خمس  وشريكه على احمد على عطية:  الى التجارى االسم تعديل -  42

 2244   برقم

 2244   برقم    21101122:  تاريخ ، 131  2110/1/11 من سنوات خمس  وشريكه على احمد على عطية -  42

   برقم    21101122:  تاريخ ، 131  2110/11/10 من سنوات خمس  شريكها و هللا عبد محمد حسن شادية شركة -  44

2244 

:  تاريخ ، 131  2110/11/10 من سنوات خمس  شريكيها و هللا عبد محمد حسن شادية شركة:  الى التجارى االسم تعديل -  40

 2244   برقم    21101122

 تجميع و لتصنيع ميالنو 111 للشركه التجاريه السمه 11 شريكيه و على احمد على عطيه:  الى التجارى االسم تعديل -  51

 2244   برقم    21101122:  تاريخ ، 131  2110/11/10 من سنوات خمس  حيةالص االدوات

    21101122:  تاريخ ، 131  2110/11/10 من سنوات خمس  وشريكه على احمد على عطية:  الى التجارى االسم تعديل -  51

 2244   برقم

 2244   برقم    21101122:  تاريخ ، 131  2110/11/10 من سنوات خمس  وشريكه على احمد على عطية -  52

 5131   برقم    21101122:  تاريخ ، 131  2114/1/13 من سنوات خمس  وشريكية البيطار إبراهيم يامن -  53

 ، 131  2114/1/13 من سنوات خمس  السورية البيطار:  للشركه التجاريه السمه 11 11 وشريكه البيطار إبراهيم يامن -  54

 5131   برقم    21101122:  تاريخ

 5131   برقم    21101122:  تاريخ ، 131  2114/1/13 من سنوات خمس  وشريكية البيطار إبراهيم يامن -  55

 ، 131  2114/1/13 من سنوات خمس  السورية البيطار:  للشركه التجاريه السمه 11 11 وشريكه البيطار إبراهيم يامن -  52

 5131   برقم    21101122:  تاريخ

 ، 142  2112/12/4 من سنوات خمس  LOREAL COSMETICS IN DUSTRY التجميل مستحضرات لصناعة لولاير -  52

 5123   برقم    21101123:  تاريخ

 1041   برقم    21101123:  تاريخ ، 151  2110/2/1 من سنوات خمس  الكيماويات و للزيوت المصرية -  54

 1041   برقم    21101123:  تاريخ ، 151  2110/2/1 من سنوات خمس  م م ش المنظفات و للصابون ارما شركة -  50

 1041   برقم    21101123:  تاريخ ، 151  2110/2/1 من سنوات خمس  المنظفات و للصابون المصريه -  21

 3442   برقم    21101123:  تاريخ ، 151  2110/2/11 من سنوات خمس  م م ش للزيوت ارما -  21

:  تاريخ ، 122  2114/3/14 من سنوات خمس  الخاصه الحرة المناطق بنظام م م ش  الجاهزة للمالبس تريندز فيلوستى -  22

 2150   برقم    21101122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    21101124:  تاريخ ، 122  2110/11/11 من سنوات خمس  وشركاه العال عبد المتولى على مختار شركة -  23

2224 

   برقم    21101124:  تاريخ ، 121  2114/12/10 من سنوات خمس  وشريكيه الصوالحى حسن حسانين معتمد -  24

111441 

   برقم    21101124:  تاريخ ، 122  2110/12/10 من سنوات خمس  وشريكيه الصوالحى حسن حسانين معتمد -  25

111441 

    21101124:  تاريخ ، 125  2110/11/11 من سنوات خمس  سيدكو السويدى رةالمتطو للصناعات المصريه الشركة -  22

 1022   برقم

   برقم    21101124:  تاريخ ، 125  2110/11/11 من سنوات خمس(  سويدى) المتطورة للصناعات المصريه الشركة -  22

1022 

:  تاريخ ، 122  2114/12/1 من سنوات خمس(  م.م.ذ.ش)والتصدير واالستيراد والتوكيالت للتجارة حفني أوالد -  24

 5245   برقم    21101124

 5241   برقم    21101120:  تاريخ ، 140  2124/4/12 حتي ساري  وشريكيه سالم محمد عادل -  20

   برقم    21101131:  تاريخ ، 211  2110/12/12 من سنوات خمس(   والصناعه للهندسه موج) وشركاه كامل محمد -  21

1004 

 1004   برقم    21101131:  تاريخ ، 211  2110/12/12 من سنوات خمس  وشركاهم كامل محمد وخالد وعمرو احمد -  21

 1004   برقم    21101131:  تاريخ ، 211  2110/12/12 من سنوات خمس  وشركاه احمد كامل محمد خالد -  22

 2250   برقم    21101131:  تاريخ ، 211  2114/12/31 من سنوات خمس  المتنوعة للخدمات مصر تيدا -  23

 5241   برقم    21101131:  تاريخ ، 102  2110/1/12 من سنوات خمس  وشريكه حسين أحمد زكريا احمد محمود -  24

 012   برقم    21101131:  تاريخ ، 104  2111/15/25 من سنوات خمس  وشريكه حسين محمود احمد محمد شركة -  25

 012   برقم    21101131:  تاريخ ، 100  2112/15/25 من سنوات خمس  وشريكه حسين محمود احمد محمد شركة -  22

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 4304   برقم    21101111:  تاريخ ، الخليجى المصرى البنك لصالح تجارى رهن تجديد  م م ش جاز فرست شركة -  1

   برقم    21101112:  تاريخ ، المصري األهلي البنك لصالح تجاري رهن  شريكه و يس علي محمود ابراهيم شركه -  2

43414 

   برقم    21101112:  تاريخ ، المصري األهلي البنك لصالح تجاري رهن  شريكه و يس علي محمود ابراهيم شركه -  3

43414 

   برقم    21101110:  تاريخ ، المصري االهلي البنك لصالح بيانات تدوين  شريكه و جمعه سيد طالب ابو الستار عبد شركة -  4

3411 

:  تاريخ ، الصناعية التنميه بنك لصالح تجاري رهن شطب  شركاه و السعيد الحميد عبد مجدى الكرتون لتصنيع البركة شركة -  5

 3113   برقم    21101110

   برقم    21101113:  تاريخ ، مصر-المصرفيه العربيه المؤسسه بنك لصالح تجاري رهن  التغليف و التعبئة لمواد النجوم -  2

4303 

 5044   برقم    21101115:  تاريخ ، اسكندرية بنك  لصالح تجارى رهن  والتصدير واالستيراد الطبية للتحاليل تىسي -  2

 423   برقم    21101122:  تاريخ ، مصر بنك لصالح تجاري رهن  ايجيبت سامسونج -  4

 423   برقم    21101122:  تاريخ ، مصر بنك لصالح تجاري رهن  الصناعى لالستثمار الثالثيه المؤسسه -  0

 ، مصر الدولي التجاري البنك لصالح تجاري رهن شطب.   الخاصة الحرة المناطق بنظام م م ش للحاويات السويس قناة -  11

 32034   برقم    21101122:  تاريخ

 رهن شطب  وشركائها السيد محمد زين هويدة( بالست ايجيبت) البالستيكية المنتجات وطباعة لتصنيع الدولية المصرية -  11

 3324   برقم    21101122:  تاريخ ، م م ش مصر البركه بنك لصالح

 لصالح رهن شطب  وشريكتها محمد زين هويدة( بالست ايجيبت) البالستيكية المنتجات وطباعة لتصنيع الدولية المصرية -  12

 3324   برقم    21101122:  تاريخ ، م م ش مصر البركه بنك

:  تاريخ ، المصري االهلي البنك لصالح تجاري رهن شطب  الزراعى واالستثمار الغذائيه للصناعات الدوليه سيناء شركه -  13

 11315   برقم    21101120

   برقم    21101131:  تاريخ ، األهلي الوطني قطر بنك لصالح تجاري رهن  خاصة حره منطقه م م ش جينز سوشال -  14

1221 

 4315   برقم    21101131:  تاريخ ، المصري االهلي البنك لصالح تجاري رهن  االعالف وتطوير النتاج الصفوة -  15

   برقم    21101131:  تاريخ ، المصري االهلي البنك لصالح تجاري رهن  م م ش  الحيوانية االغذية لتطوير الصفوة -  12

4315 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شركات بيع  
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