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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  توفيق فهيم ميخائيل مينا) الصاحبه السياحيه للخدمات ميالنو -  1

 و الفندقيه، واالجنحة الشقق و الموتيالت، و السفاري، ويخوت العائمة و الثابته الفنادق، اقامة - عن 8348 برقم 20190313

 استكمال و الثقافية، او التجارية او. رياضيه او ترفيهية او خدمية كانت سواء بذلك المرتبطة أو المكملة االنشطة و السياحية، القري

 عن السياحية القري و الفندقية االجنحة و الشقق و الموتيالت و الفنادق مستوي يقل اال علي فيها، التوسع و بها الخاصة المنشآت

 ، الطاقة من المبنيه الطاقة من المبنية المساحات اجمالي نصف علي منها المبيعة الوحدات مساحة اجمالي يزيد أال و نجوم ثالثة

 - االسمـاعيلية اول - التحـريـر شـارع 121:  بجهة

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  توفيق فهيم ميخائيل مينا) لصاحبها السياحيه للخدمات ميالنو -  2

 شرط من يستثني و نجوم ثالثة عن مستواها يقل أال علي السياحية المخيمات( أ. )للمشروع االيوائية عن 8348 برقم 20190313

 خارج الواعدة المناطق و الجديد الوادي محافظة في المقامه السياحية المشروعات اليهما المشار( ب) ،(أ) بالبندين النجوم الثالثة

 السارية والقرارات اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. الوزراء مجلس رئيس من قرار بتحديدها يصدر التي القديم الوادي نطاق

 - االسمـاعيلية اول - التحـريـر شـارع 121:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيني الباز عبدالقادر مصطفي لصاحبها للصناعات الميره -  3

 و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع المنظفات تعبئه و خلط و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة - عن 8352 برقم 20190317

 حي المصطفي مسجد بجوار 208 شارع:  بجهة ، لنشاطها الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات

 - االسماعيليه ثان - السالم

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  اسماعيل الغفار عبد الدين سعد سمير) لصحابها الزراعية الحاصالت تعبئة و لفرز  الهواري -  4

 وتغليف تعبئة و تشميع و وتدريج لفرز محطة مصنع وتشغيل اقامة - عن 8354 برقم 20190319 فى قيد ، 200000.000

 الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والفرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. الزراعية الحاصالت

 - رمضان من العاشر جمعية 9 مجموعة 27:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  محجوب يوسف المولي عبد محمود) لصاحبها المطابخ لتصنيع الحمد -  5

 وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المطابخ، لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه عن 8371 برقم 20190326

 - الرحيم عبد عزبة 2 ك:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  ابراهيم حسانين عطية سعيد) لصاحبها  النسيجية للصناعات الشروق -  6

 القوانين احكام مراعاة مع. منسوجة اقمشة من متنوعة جاهزة مالبس لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة عن 8338 برقم 20190305

 أ/99 رقم عةالقط:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية والقرارات اللوائح و

 - عتاقة بمنطقة

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغزناوي محمد السيد جمال محمد لصاحبها التغليف و للتعبئة الياقوت -  7

 و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع الغذائيه المواد تغليف و لتعبئة مصنع تشغيل و اقامه- عن 8368 برقم 20190326

 امل مساكن 7 محل 3 رقم عقار:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات

 - الضواحي حي - الضواحي

 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  موسي الصاوي صالح مصطفي) لصاحبها SEIFCO السياحي لالستثمار سيفكو -  8

 و الموتيالت، و السفاري، يخوت و العائمة و الثابتة الفنادق، اقامة -1: 72 قانون انشطة عن 8369 برقم 20190326 فى قيد ،

 تجارية او رياضية او ترفيهية او خدمية كانت سواء بذلك المتبطة او المكملة االنشطة و السياحية القري و الفندقية االجنحه و الشقق

 ، الفندقية واالجنحه والشقق ، والموتيالت الفنادق مستوى يقل اال على فيها، والتوسع بها الخاصة المنشأت واستكمال ثقافيه او

 األ الطاقة من المبنية المساحات اجمالى نصف على منها المبيعة الوحدات مساحة اجمالى وااليزيد نجوم ثالثة عن السياحية والقرى

 - االسماعيلية ثان - الجبالي عمارة بجوار صبيح شارع 59:  بجهة ، يوائية
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 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  موسي الصاوي صالح مصطفي) لصاحبها SEIFCO السياحي لالستثمار سيفكو -  9

 و المستشفيات لدي الحجز اجراءات بتنظيم ذلك و للمرضي العالجية السياحة -2. للمشروع عن 8369 برقم 20190326 فى قيد ،

.                                                       بالسياحه المختص الوزير مع بالتنسيق بالصحه المختص الوزير من قرار تحديده يصدر مما غيرها و العالجية، و الطبية المراكز

 و الحفالت وتنظيم شغيلوت ادارة و اقامة -4. بدنيه لياقة مركز و صحي نادي تشغيل و ادارة و انشاء -3: 72 قانون خارج انشطة

 شارع 59:  بجهة ، التزام مع حده علي معرض لكل الالزمه التراخيص استصدار بشرط المؤتمرات و المعارض و المهرجنات

 - االسماعيلية ثان - الجبالي عمارة بجوار صبيح

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  موسي الصاوي صالح مصطفي) لصاحبها SEIFCO السياحي لالستثمار سيفكو -  10

 بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي مركز و ماليه حسابات افراد الشركه عن 8369 برقم 20190326 فى قيد ، 200000.000

 مع. القانون بذات الوارده الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم كذا و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار

 بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة

 - االسماعيلية ثان - الجبالي عمارة بجوار صبيح شارع 59: 

 قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عسيرى محمد بن مرعى بن بدر لصاحبها الصناعية لالستثمارات سحابة -  11

 القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع الجاهزه المالبس لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة عن 8333 برقم 20190303 فى

 - المناخ - السواحل قشالق شرق - الدوحه برج -8 رقم عقار:  بجهة ، الساريه

 ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلوب حسن غريب امل حبتهالصا الباحثين واعداد العلمي التطوير و للتنمية زد -  12

 و الفضاء علوم تدعم التي المشروعات و،  التنميه اجل من العلمي البحث مشروعات-1 عن 8358 برقم 20190320 فى قيد

 التدريب مراكز ادارة و انشاء-2 الحديثه التكنولوجيا مشروعات و بعد عن االستشعار و الفضاء علوم تدعم التي االستشعارات

 مجاالت في المتخصصه الدراسات و االستشارات مراكز ادارة و انشاء -3 المعلومات تكنولوجيا نقل مراكز و الباحثين العداد

 المحتوي بتحويل المتعلقه االنشطه -5 االعمال رياده دعم و التكنولوجيا االعمال حاضنات -4 تطويرها و االتصاالت و المعلومات

 - فايد - الجديد الشارع:  بجهة ، بيانات و صوره و صوت من التقليدي

 ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلوب حسن غريب امل لصاحبتها الباحثين واعداد العلمي التطوير و للتنمية زد -  13

 احكام مراعاه مع الفني و الثقافي و العلمي المحتوي رقمنه ذلك في بما رقمي محتوي الي عن 8358 برقم 20190320 فى قيد

 - فايد - الجديد الشارع:  بجهة ، الساريه القرارات و اللوائح و القوانين

 قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود محمد عبدربه سليمان اسالم لصاحبها داود محمد عبدربه سليمان اسالم -  14

 ، الساريه القرارات و القواعد و القوانين احكام مراعاه مع الحبوب لطحن مصنع تشغيل و اقامة عن 8361 برقم 20190320 فى

 - الشروق قرية الجديده القصاصين:  بجهة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فارس جرجس موريس سمير لصاحبها االفتراضيين اآللي الحاسب أنظمة مطوري -  15

 23) حدود في:  بجهة ،. مستلزماتها و الحاسب انظمة و البرامج تصميم - عن 8364 برقم 20190325 فى قيد ، 250000.000

 - ببورتوفيق العامه الحرة بالمنطقة القديم االداري المبني داخل( A) بلوك علوي األول الدور من جزء( 2م

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان علي جابر محمد لصاحبها النباتي الفحم لتصنيع االسماعيليه -  16

 الساريه القرارات و القواعد و القوانين احكام مراعاه مع النباتي الفحم لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة عن 8340 برقم 20190306

 - غرب القنطره خليفه ابو طفيله ابو:  بجهة ، لنشاطها الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1  - Dream Pharma international البيطريه االدويه و البشريه االدويه توزيع و تجاره  ،  شركة   انترناشونال فارما دريم 

 اضافات و الطبيه االجهزة و الطبيه المستلزمات و المطهرات و التجميل مستحضرات و الخاصه االغذية و الغذائيه المكمالت و

 من وجه باي تشترك او مصلحه لها يكون ان للشركة يجوز و العموميه التوريدات و الغير لدى تصنيعهم و المركزات و االعالف
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 مع الخارج او الداخل في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعماله شبيهه اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه

 عن ، 8359 برقم 20190320 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس   الساريه القرارات و القواعد و القوانين احكام مراعاه

 و المطهرات و التجميل مستحضرات و الخاصه االغذية و الغذائيه المكمالت و البيطريه االدويه و البشريه االدويه توزيع و تجاره

 للشركة يجوز و العموميه التوريدات و الغير لدى تصنيعهم و المركزات و االعالف اضافات و الطبيه االجهزة و الطبيه المستلزمات

 تعاونها قد التي او باعماله شبيهه اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه لها يكون ان

 - هللا خليل شارع:  بجهة ، الساريه القرارات و القواعد و القوانين احكام مراعاه مع الخارج او الداخل في غرضها تحقيق علي

 - االسماعيليه ثان - الصادق عبد الشهيد شارع من المتفرع

 1975 لسنه 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدريين سجل في بالقيد الشركة وتلتزم التصدير -1  ،  شركة   العروبه جود -  2

 علي و الساريه القرارات و القواعد و القوانين احكام مراعاه مع العامه التجاره -4 العموميه التوريدات -3 العموميه المقاوالت -2

 برقم 20190311 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لممارسه الالزمة التراخبص كافة علي الحصول الشركة

 المقاوالت -2 1975 لسنه 118 رقم القانون الحكام وفقا صدريينالم سجل في بالقيد الشركة وتلتزم التصدير -1 عن ، 8344

 الشركة علي و الساريه القرارات و القواعد و القوانين احكام مراعاه مع العامه التجاره -4 العموميه التوريدات -3 العموميه

 - الجديده القصاصين القديمه المحسمه المنشيه شارع:  بجهة ، نشاطها لممارسه الالزمة التراخبص كافة علي الحصول

 غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي غيرها و  ،  شركة   Claket media ميديا كالكيت -  3

 التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع الخارج في او مصر في

 اعماال تزاول التي غيرها و عن ، 8346 برقم 20190312 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  نشاطها لممارسه الالزمة

 القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه

 رقم شقه حسين السلطان و طنطا شارع 5:  بجهة ، نشاطها لممارسه الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و الساريه

 - الشرق - المسروق الدور 1

 المحتوي انتاج -2 دوريه الغير النشرات اعداد و االعالن و الدعاية -1   ،  شركة   Claket media ميديا كالكيت -  4

 و الفيديو و التلفزيونيه و السينيمائيه االفالم انتاج من الفني االنتاج -3 بيانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره االلكتروني

 و مطبعه تشغيل و اقامة -5 االلكترونيه المواقع تصميم -4 توزيعها و بيعها و التلفزيونيه و االزاعيه المسلسالت و المسرحيات

 تشترك او مصلحه لها تكون ان للشركة يجوز و قانونا به مسموح هو فيما التوزيع و العامه التجاره -6 الغير لدي و للغير الطباعه

 و الدعاية -1 عن ، 8346 برقم 20190312 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوه من وجه باي

 االنتاج -3 بيانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره االلكتروني المحتوي انتاج -2 دوريه الغير النشرات اعداد و االعالن

 -4 توزيعها و بيعها و التلفزيونيه و االزاعيه المسلسالت و المسرحيات و الفيديو و التلفزيونيه و السينيمائيه االفالم انتاج من الفني

 به مسموح هو فيما التوزيع و العامه التجاره -6 الغير لدي و للغير الطباعه و مطبعه تشغيل و اقامة -5 االلكترونيه المواقع تصميم

 حسين السلطان و طنطا شارع 5:  بجهة ، الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه لها تكون ان للشركة يجوز و قانونا

 - الشرق - المسروق الدور 1 رقم شقه

 المنتجات كافه تصنيع و البالستيك لتخريز مصنع تشغيل و اقامة   ،  شركة   M.A.K.S.B للصناعه انترناشونال مكسب -  5

 شبيهه اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه لها يكون ان للشركة يجوز و البالستيكيه

 علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع باعمالها

 برقم 20190325 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة

 او مصلحه لها يكون ان للشركة يجوز و البالستيكيه المنتجات كافه تصنيع و البالستيك لتخريز مصنع تشغيل و اقامة عن ، 8365

 و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك

 الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع الساريه القرارات

 - االسماعيليه اول - المصري االهلي البنك ائتمان ادارة  بجوار مالك برج علي محمد شارع:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 و المخلوطه االقمشه انتاج و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة -   ،  شركة   تكس شارك - كومباني تكستايل انترناشيونال -  6

 و القوانين احكام مراعاه مع النسيج طباعه و تجهيز و صباغه و الخام استر البولي االقمشه و الخام المخلوطه االقمشه و الجاهزه

 2408700.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات و اللوائح

 االقمشه و الجاهزه و المخلوطه االقمشه انتاج و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة - عن ، 8332 برقم 20190303 فى ،قيدت

 القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع النسيج طباعه و تجهيز و صباغه و الخام استر البولي االقمشه و امالخ المخلوطه

 بالمنطقه 23 الي 9 من ارقام القطع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و الساريه

 -بورسعيد -الجنوب-C7 الصناعية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفى ،   3575:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  راشد محمد راشد ايمن لصاحبها انواعها بكافة الشنط لصناعة الرحمن عباد   - 1

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20190319 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  20190305 ، تاريخ وفي  2633 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف اسكندر فرج مجدى لصاحبها المعادن لتشغيل الفنية -  1

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  لمالا رأس تعديل تم

 ، تاريخ وفي  8108 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شرارة خليل محمد مجدى لصاحبها spark الجاهزه للمالبس سبارك -  2

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190320

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 7081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد السيد عماد لصاحبها المتجددة الطاقة وتكنولوجيا لالستثمار اإلشراقة -  1

 الوحده بالعنوان 3 رقم النشاط ممارسه موقع و الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي

 - بالرسوة بورسعيد جنوب الصناعية بالمنطقه المتوسطه و الصغيره الصناعات مجمع 85 رقم

 تاريخ وفي 8333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسيرى محمد بن مرعى بن بدر لصاحبها الصناعية لالستثمارات سحابة -  2

  - المناخ - السواحل قشالق شرق - الدوحه برج -8 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190303

 تاريخ وفي 8338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ابراهيم حسانين عطية سعيد) لصاحبها  النسيجية للصناعات الشروق -  3

  - عتاقة بمنطقة أ/99 رقم القطعة ،:   لـتأشيرا وصف،  العنوان تعديل تم 20190305

 سبق  ، فرد تاجر ،.  مبارك سالم سليمان رانيا لصاحبتها  والتصدير واالستيراد الجاهزة والمالبس الحديث للنسيج جوتكس -  4

 ارضي دور وحده بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 5524    برقم قيده

  44 مجاوره 3 رقم بالقطعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سبق  ، فرد تاجر ،.  مبارك سالم سليمان رانيا لصاحبتها  والتصدير واالستيراد الجاهزة والمالبس الحديث للنسيج جوتكس -  5

 - 78 رقم القطعة/ في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 5524    برقم قيده

 االرضى الدور - 48 مجاورة

 تاريخ وفي 5524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبارك سالم سليمان رانيا لصاحبتها   الجاهزة المالبس لصناعة جوتكس -  6

 االرضى الدور - 48 مجاورة - 78 رقم القطعة/ في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190306

 تاريخ وفي 5524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبارك سالم سليمان رانيا لصاحبتها   الجاهزة المالبس لصناعة جوتكس -  7

  44 مجاوره 3 رقم بالقطعه ارضي دور وحده بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190306

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر صبحى شكرى عادل لصاحبها العموميه التوريدات و الكهربائيه كاتالمحر للف الوطنيه -  8

 - 6أ غرب جنوب الصناعيه المنطقه - 89 رقم قطعه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 1435

 تاريخ وفي 8340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان علي جابر محمد لصاحبها النباتي الفحم لتصنيع االسماعيليه -  9

 - غرب القنطره خليفه ابو طفيله ابو ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190306

 تاريخ وفي 8348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( توفيق فهيم ميخائيل مينا) لصاحبها السياحيه للخدمات ميالنو -  10

  - االسمـاعيلية اول - التحـريـر شـارع 121 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190313

 20190317 تاريخ وفي 8352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني الباز عبدالقادر مصطفي لصاحبها للصناعات الميره -  11

 - االسماعيليه ثان - السالم حي المصطفي مسجد بجوار 208 شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 تاريخ وفي 5106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد إبراهيم السيد محمود لصاحبها  العمومية للتوريدات الزعيم -  12

 - 14 الحي 2 منطقه و قطاع بيتك ابني 492 عمارة االرضي بالدور شقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( اسماعيل الغفار عبد الدين سعد سمير) لصحابها الزراعية الحاصالت تعبئة و لفرز  الهواري -  13

 - رمضان من العاشر جمعية 9 مجموعة 27 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 8354

 وفي 8361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد عبدربه سليمان اسالم لصاحبها داود محمد عبدربه سليمان اسالم -  14

 - الشروق قرية الجديده القصاصين ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ

 8358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلوب حسن غريب امل لصاحبتها الباحثين واعداد العلمي التطوير و للتنمية زد -  15

  - فايد - الجديد الشارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي

 8364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فارس جرجس موريس سمير لصاحبها االفتراضيين اآللي الحاسب أنظمة مطوري -  16

 داخل( A) بلوك علوي األول الدور من جزء( 2م 23) حدود في ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي

 - ببورتوفيق العامه الحرة بالمنطقة القديم االداري المبني

 8369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( موسي الصاوي صالح مصطفي) لصاحبها SEIFCO السياحي لالستثمار سيفكو -  17

 - االسماعيلية ثان - الجبالي عمارة بجوار صبيح شارع 59 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 8368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغزناوي محمد السيد جمال محمد لصاحبها التغليف و للتعبئة الياقوت -  18

  - الضواحي حي - الضواحي امل مساكن 7 محل 3 مرق عقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326

 تاريخ وفي 8371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محجوب يوسف المولي عبد محمود) لصاحبها المطابخ لتصنيع الحمد -  19

 - الرحيم عبد عزبة 2 ك ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326

 تم 20190328 تاريخ وفي 647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحره المناطق بنظام artex apparel اباريل ارتكس -  20

 البنات كلية تيسير احمد شارع رامو عمارات أ 47 رقم العقار/  في الكائن االداري الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 -الجديدة مصر

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 7081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد السيد عماد لصاحبها المتجددة الطاقة وتكنولوجيا لالستثمار اإلشراقة -  1

 - محوالت اجزاء - كهربائية قوى محوالت لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة-1:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ

 شدادات - كابالت ساللم - حوامل)  - شمسية طاقة خاليا الواح تصنيع و تجميع - الشمسية للخاليا شاسيه هيكل - شاسيه قاعدة

 ( كابالت

 سخانات تجميع و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة -3 الديكور ووحدات المكتبي و المنزلي االثاث لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة -2 

 و االلكترونيه و الكهربائيه االجهزه و االدوات كافة تجميع و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة -4 الشمسيه بالطاقه تعمل التي المياه

 تشغيل و اقامة -5 االنتاج مستلزمات

 وفي 7081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد السيد عماد لصاحبها المتجددة الطاقة وتكنولوجيا لالستثمار اإلشراقة -  2

 مستلزمات و سي في البي و البالستيكيه المنتجات كافة لتصنيع مصنع:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ

 كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. المقاوالت و العامة التجاره -6 االنتاج

 . نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر صبحى شكرى عادل لصاحبها العموميه التوريدات و الكهربائيه المحركات للف الوطنيه -  3

 المحركات تجميع و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة -1:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 1435

 رمضان من العاشر مدينة داخل 3،  2 رقم النشاط يمارس ان على العموميه التوريدات -3الكهربائيه المحركات لف--2  الكهربائيه

 - 2001لس1498 رقمى الوزراء مجلس رئيس لقرارى فقآ و

 تاريخ وفي 7141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الرحيم عبد حسين محمد لصاحبها المعملية للكواشف Ruka روكا -  4

 مع،  التشخيصيه الكواشف و المعامل كيماويات لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190306

 السارية القرارات و اللوائح و القوانين مراعاة

 سبق  ، فرد تاجر ، INTERNATIONAL OIL SERVICES (I.O.S) سرفيس اويل انترناشيونال المحسن عبد سيد احمد منشاة -  5

 والهندسية الفنية االستشارات الخدمات تقديم:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 4015   برقم قيده

 وجميع غيارها وقطع ومستلزماتها البترولية والمعدات والمهمات االالت وصيانة واستئاجار وتاجير وتشغيل ادارة المتضمنة

 المتعلقة البتروليه الخدمات وتقديم واالنتاج الحفر لعمليات الالزمة الكيماوية والمواد والغاز البترول مجال فى المستخدمة االجهزة

 البترول الغراض الالزمة العميقة وغير العميقة المياه وابار البترول ابار وحفر الحفر ومعدات البترول ابار وصيانة الحفر بعمليات

 وكرافانات من يلزمها ما بكل البترولية المواقع وتجهيز

 سبق  ، فرد تاجر ، INTERNATIONAL OIL SERVICES (I.O.S) سرفيس اويل انترناشيونال المحسن عبد سيد احمد منشاة -  6

 وتوريد تخزين - وخالفه معدنية وهياكل وتنكات:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 4015   برقم قيده

 التنكات تجميع - غيارها وقطع ومسنتلزماتها والغاز البترول ومواسير المخلفات ادارة واجهزة والمهمات االالتو واالجهزة المعدات

 اجهزة وتركيب توريد.  البترولية الزيوت من الجديد توريد  - البترول لشركات لتوريدها وتجهيزها والكرفانات المعدنية والهياكل

 البحث مجاالت فى العاملة المعفاه والجهات للشركات كله وذلك. )  المتنقلة والصيانة المحمول شبكات ومحطات  االتصاالت

 العاملة  والشركات البترول مظلةوزارة تحت  والتنقيب واالستكشاف

 سبق  ، فرد تاجر ، INTERNATIONAL OIL SERVICES (I.O.S) سرفيس اويل انترناشيونال المحسن عبد سيد احمد منشاة -  7

 المناطق ومشروعات العربية مصر جمهورية خارج:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 4015   برقم قيده

 المعفاة غير والشركات الجهات مع المحلى السوق فى السنوية تعامالتها حجم من% 20 بنسبة بالتعامل للشركة السماح مع ، الحرة

 (.البترول وزارة مظلة تحت العاملة

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 8340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان علي جابر محمد لصاحبها النباتي الفحم لتصنيع االسماعيليه -  1

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306

 تم20190317 تاريخ وفي 8352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني الباز عبدالقادر مصطفي لصاحبها للصناعات الميره -  2

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 وفي 8358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلوب حسن غريب امل لصاحبتها الباحثين واعداد العلمي التطوير و للتنمية زد -  3

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ

 وفي 8369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( موسي الصاوي صالح مصطفي) لصاحبها SEIFCO السياحي لالستثمار سيفكو -  4

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ

 وفي 8364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فارس جرجس موريس سمير لصاحبها االفتراضيين اآللي الحاسب أنظمة مطوري -  5

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ

 تاريخ وفي 8338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ابراهيم حسانين عطية سعيد) لصاحبها  النسيجية للصناعات الشروق -  6

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305

 تاريخ وفي 8361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد عبدربه سليمان اسالم لصاحبها داود محمد عبدربه سليمان اسالم -  7

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( اسماعيل الغفار عبد الدين سعد سمير) لصحابها الزراعية الحاصالت تعبئة و لفرز  الهواري -  8

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 8354

 تاريخ وفي 8368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغزناوي محمد السيد جمال محمد لصاحبها التغليف و للتعبئة الياقوت -  9

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326

 تاريخ وفي 8348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( توفيق فهيم ميخائيل مينا) لصاحبها السياحيه للخدمات ميالنو -  10

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313

 تاريخ وفي 8333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسيرى محمد بن مرعى بن بدر لصاحبها الصناعية لالستثمارات سحابة -  11

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303

 تاريخ وفي 8371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محجوب يوسف المولي عبد محمود) لصاحبها المطابخ لتصنيع الحمد -  12

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326

 تاريخ وفي 5524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك سالم سليمان رانيا لصاحبتها الجاهزه المالبس لصناعه جوتكس -  13

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و الشنط و االحذية لصناعة شوز فرى: الى 7883 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  1

   جعفر عبدالحميد سمير حسن لصاحبها  الجلود

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190305 تاريخ وفى ،   7036:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،(   ناسكوبيتون) للمقاوالت الوطني االعتماد   - 1

 الفرع اللغاء محو امر  السجل شطب/محو

 تم   20190306 تاريخ وفى ،   6465:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  M C V  فى سى ام النقل وسائل صناعة   - 2

 التجاري السجل من القيد يمحي بذلك و - محو امر  السجل شطب/محو

 تم   20190324 تاريخ وفى ،   4149:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  السياحية المشروعات الدارة مصر بيجاس   - 3

 محو امر  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20190325 تاريخ وفى ،   6711:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  م.م ش للسياحه اير كويك   - 4

 المقر لنقل محو امر

 تم   20190328 يختار وفى ،   5681:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه حسين أحمد زكريا احمد محمود   - 5

 العام المركز لنقل محو امر  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190311،   تاريخ وفي 8295، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات جينيتك -  1

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190311،   تاريخ وفي 8295، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات جينيتك -  2

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، تضامن شركة( وشريكيه حسن التابعى عصام) الجلدية والمنتجات لالحذيه الفيروز شركة -  1

(  9،  10،  22)  رقم بالوحدات انتاجي فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 43056

 - الرسوه جنوب مصنع 118 بمجمع

 تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 73677    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، M C V فى. سى.  ام النقل وسائل صناعه -  2

 عبد بن عمر شارع - االسكان و البناء جمعية - مكرر 211 حوض - 2466 رقم القطعة: الفرع غلق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 - االولي السالم مدينة - فيصل حي - العزيز

 تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 73677    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، M C V فى. سى.  ام النقل وسائل صناعه -  3

 - دمنهور - الريش ابو - الشرب مياه شركة جراج امام - الجيش شارع - السالم برج: الفرع غلق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 6086    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، المستقبل علوم اكاديمية -  4

 - غمر ميت - العرنوسي فوزي شارع مع يوليو 26 شارع تقاطع 33 عماره - علوي االول الدور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 6086    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، المستقبل علوم اكاديمية -  5

 - غمر ميت - دقادوس - يوليو 23 شارع- المحالت فوق الصامت االول الدور- ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 6086    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، المستقبل علوم اكاديمية -  6

  - الخيمه شبرا - مايو 15 ش - الكوثر عمارة ،:   الـتأشير وصف

 20190312 تاريخ وفي 6184    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والشحوم الزيوت وتعبئة البترولية للخدمات أويل كنز -  7

 عتاقه بمنطقه 165 رقم بالقطعه الكائن المصنع/  انبالعنو نشاط ممارسة موقع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 - السويس خليج شمال تنميه جهاز الجديده العمرانيه المجتمعات بهيئه الصناعية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 13335    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، مصر يوتن والبحرية الصناعية والبويات للدهانات يوتن المهندس شركة -  8

)  رقم االرض قطعه/  بالعنوان الصناعي النشاط ممارسه موقع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ

  - الروبيكي طريق- رمضان من العاشر مدينة جنوب - الصناعيه بالمنطقه -( ك 21 -15

 تاريخ وفي 26878    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،. م.م. ش الزراعية والتنمية لالستثمار سعيد بور شركة -  9

 االسماعيليه بورسعيد طريق 12 الكيلو/  بالعنوان نشاط ممارسه موقع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190314

 -(  بورسعيد جنوب) 

 تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 26878    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.م.ش الزراعية للتنمية بورسعيد شركة -  10

 -(  بورسعيد جنوب)  االسماعيليه بورسعيد طريق 12 الكيلو/  بالعنوان نشاط ممارسه موقع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 7214    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الهندسية واالستشارات االطفاء النظمة انترناشيونال فاير مالتي -  11

  الكائن بالمقر اطفاء واجهزة صناعى امن ومهمات طفايات بيع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190317

 -حمادة كوم قسم بورسعيد شارع حمادة كوم مرور امام  24 فى

 تاريخ وفي 7214    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الهندسية واالستشارات االطفاء النظمة انترناشيونال فاير مالتي -  12

 فى الكائن بالمقر اطفاء واجهزة صناعى امن ومهمات طفايات بيع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190317

 -المطافى جامع امام -مصر عرايشية 103 ش

 تاريخ وفي 7214    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الهندسية واالستشارات االطفاء النظمة انترناشيونال فاير مالتي -  13

 مكرر 86 عقار فى الكائن بالمقر هندسية واستشارات تدريب مركز افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190317

 - المنتزة قسم- الوليد ابن خالد شارع

 تاريخ وفي 7214    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الهندسية واالستشارات االطفاء النظمة انترناشيونال فاير مالتي -  14

 الطريق ش 4 عقار فى الكائن بالمقر هندسية واستشارات تدريب مركز افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190317

 - بيك محرم قسم الدائرى

 تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 5397    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، jet express اكسبريس جيت -  15

 مكتب/  ليصبح  السويس الثاني الدور الزهور برج التحرير شارع 8 في الكائن الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 - بورتوفيق - الجيش شارع - 34 رقم

 تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 4421    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، jet  express اكسبريس جيت -  16

 مكتب/  ليصبح  السويس الثاني الدور الزهور برج التحرير شارع 8 في الكائن الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 - بورتوفيق - الجيش شارع - 34 رقم

 Schneider Electric Engineering and Services Free حرة منطقه - والخدمات للهندسة الكتريك شنيدر شركة -  17

Zone ، ش ز7زو6 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 7620    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة 

  - الجديده المعادى - االالسلكى تقسيم - االتصاالت نادي

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 476    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.م.ش الحرة للمناطق بروكيم -  18

 -نصر مدينة النصر طريق ب77/  في الكائن الشركة فرع غلق ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 476    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.م.ش الحرة للمناطق بروكيم -  19

 التجمع - الناصر عبد جمال ميدان - المثلث بمنطقه بالزا اربيال مول/  بالعنوان للشركة اداري مقر افتتاح - ،:   لـتأشيرا وصف

 - الجديده القاهره - الخامس

 تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 3201    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، النسيج و الجاهزة للمالبس الكندية المصرية -  20

 V. D. E مصنع C3 الصناعية المنطقة رمضان من العاشر اول قسم: بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 3201    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، النسيج و الجاهزة للمالبس الكندية المصرية -  21

  - رمضان من العاشر مدينة - LI رقم C3 الصناعية المنطقة: بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 5390    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، األوتوماتيكية األبواب لصناعة المسلمى شركة -  22

 خدمات مركز - الرابع القطاع - 20 رقم قطعه بالعنوان اداري فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190324

 - الخامس التجمع - المدينه

 وفي 30848    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، بالخارج المصرية العمالة اللحاق العربى الخليج و مصر شركة -  23

 - صقر كفر - البحر شارع - العنانى جبر - علوى الثالث بالدور شقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ

 تم 20190326 تاريخ وفي 6831    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، PbR استر البولي عبوات لتدوير ار بي  بي -  24

 - عتاقة جبل حوض 4306 قطعه - عتاقة حي - الشركات منطقة ليصبح الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

  -1 نمره

 قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( شركاة و الباب فتح أحمد محمد خالد) الهندسيه للصناعات الفتح:  الى التجارى االسم تعديل -  25

 شقة فى الكائن بالعنوان للشركة ادارى فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 486    برقم

 _  العاشرة بالمنطقة الشعراوى متولى شارع(  1) بلوك( 4) رقم قطعة االرضى بالدور( 2)رقم

 وفي 486    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و الباب فتح أحمد محمد/ مهندس الهندسيه للصناعات الفتح شركه -  26

 بالدور( 2)رقم شقة فى الكائن بالعنوان للشركة ادارى فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ

 _  العاشرة بالمنطقة الشعراوى متولى شارع(  1) بلوك( 4) رقم قطعة االرضى

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( شركائهم و الباب فتح أحمد محمد وخالد عمرو) الهندسيه للصناعات الفتح شركه -  27

( 2)رقم شقة فى الكائن بالعنوان للشركة ادارى فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 486

 _  العاشرة بالمنطقة الشعراوى متولى شارع(  1) بلوك( 4) رقم قطعة االرضى بالدور

 قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( شركاة و الباب فتح أحمد محمد خالد) الهندسيه للصناعات الفتح:  الى التجارى االسم تعديل -  28

 الكائنة( 11) رقم شقة بالجيزة ادارى فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 486    برقم

 -الدقى-العز ابو الدين محى شارع من المتفرع كمال حسين شارع( 18) رقم بالعقار االرضى بالدورفوق

 وفي 486    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و الباب فتح أحمد محمد/ مهندس الهندسيه للصناعات الفتح شركه -  29

 االرضى بالدورفوق الكائنة( 11) رقم شقة بالجيزة ادارى فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ

 -الدقى-العز ابو الدين محى شارع من المتفرع كمال حسين شارع( 18) رقم بالعقار

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( شركائهم و الباب فتح أحمد محمد وخالد عمرو) الهندسيه للصناعات الفتح شركه -  30

 بالدورفوق الكائنة( 11) رقم شقة بالجيزة ادارى فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 486

 -الدقى-العز ابو الدين محى شارع من المتفرع كمال حسين شارع( 18) رقم بالعقار االرضى

 سبق  ، بسيطة توصية ، للصناعة بارتنرز كيميكال شركة(  التجارية السمة)  وشركاه الشحات ابراهيم محمد ابراهيم شركة -  31

 المقام المصنع بداخل  ـ الخلفي اإلنتاج عنبر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 567    برقم قيدها

 ـ رمضان من العاشر بمدينة( A`1)  الصناعية المنطقة بتقسيم( 3/5) رقم الصناعية القطعة على

 وفي 567    مبرق قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، 97 لسنة 8 ق الحكام وفقا(  م م ش)  للصناعة بارتنرز كيميكال شركة -  32

 رقم الصناعية القطعة على المقام المصنع بداخل  ـ الخلفي اإلنتاج عنبر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ

 ـ رمضان من العاشر بمدينة( A`1)  الصناعية المنطقة بتقسيم( 3/5)

 سبق  ، مساهمة شركة ، للصناعة بارتنرز كيميكال شركة(  التجارية السمة)  وشركاه الشحات ابراهيم محمد ابراهيم شركة -  33

 المقام المصنع بداخل  ـ الخلفي اإلنتاج عنبر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 567    برقم قيدها

 ـ رمضان من العاشر بمدينة( A`1)  الصناعية المنطقة بتقسيم( 3/5) رقم الصناعية القطعة على

 وفي 567    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، 97 لسنة 8 ق الحكام وفقا(  م م ش)  للصناعة بارتنرز كيميكال شركة -  34

 رقم الصناعية القطعة على المقام المصنع بداخل  ـ الخلفي اإلنتاج عنبر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ

 ـ رمضان من العاشر بمدينة( A`1)  اعيةالصن المنطقة بتقسيم( 3/5)



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 36013    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( وشريكه االسمر على الرحمن عبد مسعد) للزهور فارم الند وست -  35

 - الجولف ارض - عفيفى سيد شارع 28 بالعنوان للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ

 وفي 36013    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكية االسمر على الرحمن عبد مسعد) للزهور فارم الند وست -  36

 - الجولف ارض - عفيفى سيد شارع 28 بالعنوان للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ

 بشان تعديالتها و2002لسنه 83 بقانون العمل نحو الشركة تحويل) Egypt Teda Investment لالستثمار مصر تيدا -  37

 تاريخ وفي 2409    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، القيد يمحي بذلك و( الخاصه الطبيعه ذات االقتصاديه المناطق

 ان سويس تيدا فندق/   للعمل ذلك و  فروعها و الشركة قيد لنقل الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190327

 السويس خليج غرب شمال االقتصادية المنطقة والتجارى االقتصادى للتعاون السويس منطقة فى الكائن بالزا

 20190327 تاريخ وفي 2409    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، Egypt Teda Investment لالستثمار مصر تيدا -  38

 فى الكائن بالزا ان سويس تيدا فندق/   للعمل ذلك و  فروعها و الشركة قيد لنقل الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 السويس خليج غرب شمال االقتصادية المنطقة والتجارى االقتصادى للتعاون السويس منطقة

 بشان تعديالتها و2002لسنه 83 بقانون العمل نحو الشركة تحويل) Egypt Teda Investment لالستثمار مصر تيدا -  39

 تاريخ وفي 2409    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، القيد يمحي بذلك و( الخاصه الطبيعه ذات االقتصاديه المناطق

 83 بقانون  للعمل ذلك و  فروعها و الشركة قيد لنقل الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190327

 - والتجارى االقتصادى للتعاون السويس منطقة فى الكائن شوب كوفى فالى فن تيدا/   الشركة قيد لنقل تعديالتها و2002لسنه

 السويس خليج غرب شمال االقتصادية المنطقة

 20190327 تاريخ وفي 2409    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، Egypt Teda Investment لالستثمار مصر تيدا -  40

 تعديالتها و2002لسنه 83 بقانون  للعمل ذلك و  فروعها و الشركة قيد لنقل الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 شمال االقتصادية المنطقة - والتجارى االقتصادى للتعاون السويس منطقة فى الكائن شوب كوفى فالى فن تيدا/   الشركة قيد لنقل

 السويس خليج غرب

 تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 5681    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه حسين أحمد زكريا احمد محمود -  41

 الصناعية بالمنطقة الخامسة المرحلة - 2م9000 مساحة( ج) بلوك( ب/9) نصف و( 8) رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 -( االنتفاع حق بنظام) - شرق بالقنطرة

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 في البشريه الكوادر و الموارد تدريب و تنميه و العداد مركز تشغيل و اقامة  محدودة مسئولية ذات ، المستقبل علوم اكاديمية -  1

 احكام مراعاه مع االداريه البرامج و المهني التدريب و اللغات تعليم و االلي الحاسب علي التدريب خاصه بصفه و المجاالت كافة

 6086   برقم قيدها سبق  ، االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخبص استصدار بشرط و الساريه القرارات و القواعد و القوانين

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي

 و انواعها بجميع الجاهزة المالبس تصنيع و النتاج مصنع وتشغيل إقامة  بسيطة توصية ، وشريكته البسيونى أحمد السيد السيد -  2

 و انواعها بجميع الجوارب و مستلزماتها و انواعها بجميع المفروشات و مستلزماتها و انواعها بجميع القطنيه المالبس و مستلزماتها

 .   التجهيز و الصباغة و الغسيل و مستلزماتها

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 6190   برقم قيدها سبق

 :  هو الشركة غرض  مساهمة شركة ، وشركاه زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والمهمات االالت وصيانة واستئجار وتاجير وتشغيل ادارة المتضمنة والهندسية الفنية واالستشارات الخدمات تقديم -1

 نقل الي النشاط يمتد اال بشرط) والغاز البترول مجال في المستخدمة االجهزة وجميع غيارها وقطع ومستلزماتها البترولية والمعدات

 الخدمات وتقديم واالنتاج الحفر لعمليات الالزمة الكيماوية والمواد(  الحرة المنطقة نطاق خارج الصيانة اعمال تكون ان - الغاز

 وفي 5828   برقم قيدها سبق  ، وحفر الحفر ومعدات المواسير وخطوط البترول ابار وصيانة الحفر بعمليات المتعلقة البترولية

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ

 غرض  مساهمة شركة ،(  م م ش) العامه الحره المناطق بنظام Trust Petroleum Services- سيرفيس بتروليوم تراست -  4

 :  هو الشركة

 والمهمات االالت وصيانة واستئجار وتاجير وتشغيل ادارة المتضمنة والهندسية الفنية واالستشارات الخدمات تقديم -1

 نقل الي النشاط يمتد اال بشرط) والغاز البترول مجال في المستخدمة االجهزة وجميع غيارها وقطع ومستلزماتها البترولية والمعدات

 الخدمات وتقديم واالنتاج الحفر لعمليات الالزمة الكيماوية والمواد(  الحرة المنطقة نطاق خارج الصيانة اعمال تكون ان - الغاز

 وفي 5828   برقم قيدها سبق  ، وحفر الحفر ومعدات المواسير وخطوط البترول ابار وصيانة الحفر بعمليات المتعلقة البترولية

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ

 :  هو الشركة غرض  بسيطة توصية ، وشركاه زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  5

 والمهمات االالت وصيانة واستئجار وتاجير وتشغيل ادارة المتضمنة والهندسية الفنية واالستشارات الخدمات تقديم -1

 نقل الي النشاط يمتد اال بشرط) والغاز البترول مجال في المستخدمة االجهزة وجميع غيارها وقطع ومستلزماتها البترولية والمعدات

 الخدمات وتقديم واالنتاج الحفر لعمليات الالزمة الكيماوية والمواد(  الحرة المنطقة نطاق رجخا الصيانة اعمال تكون ان - الغاز

 وفي 5828   برقم قيدها سبق  ، وحفر الحفر ومعدات المواسير وخطوط البترول ابار وصيانة الحفر بعمليات المتعلقة البترولية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ

 غرض  بسيطة توصية ،(  م م ش) العامه الحره المناطق بنظام Trust Petroleum Services- سيرفيس بتروليوم تراست -  6

 :  هو الشركة

 والمهمات االالت وصيانة واستئجار وتاجير وتشغيل ادارة المتضمنة والهندسية الفنية واالستشارات الخدمات تقديم -1

 نقل الي النشاط يمتد اال بشرط) والغاز البترول مجال في المستخدمة االجهزة وجميع غيارها وقطع ومستلزماتها البترولية والمعدات

 الخدمات وتقديم واالنتاج الحفر لعمليات الالزمة الكيماوية والمواد(  الحرة المنطقة نطاق خارج الصيانة اعمال تكون ان - الغاز

 وفي 5828   برقم قيدها سبق  ، وحفر الحفر ومعدات المواسير وخطوط البترول ابار يانةوص الحفر بعمليات المتعلقة البترولية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ

 .البترول الغراض الالزمة العميقة غير وأبارالمياه البترول ابار  مساهمة شركة ، وشركاه زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  7

  ومستلزماتها البحرية والحفارات البترولية الخدمات ومراكب البحرية القطر مراكب واستئجار تاجير -2

 .غيارها وقطع ومستلزماتها والغاز البترول ومواسير والمهمات واالالت المعدات وتوريد تخزين -3

 ( .المسلحة بالقوات الهندسية بالهيئة الخاصة) العميقة والغير العميقة المياه ابار حفر باعمال القيام -4

 قيدها سبق  ، البترول شركات مواقع داخل)  الملوثة والتربة البترولية المعدات من االشعاعى التلوث ازالة اعمال ممارسة -5

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 5828   برقم

 ابار  مساهمة شركة ،(  م م ش) العامه الحره المناطق بنظام Trust Petroleum Services- سيرفيس بتروليوم تراست -  8

 .البترول الغراض الالزمة العميقة غير وأبارالمياه البترول

  ومستلزماتها البحرية والحفارات البترولية الخدمات ومراكب البحرية القطر مراكب واستئجار تاجير -2

 .غيارها وقطع ومستلزماتها والغاز البترول ومواسير والمهمات واالالت المعدات وتوريد تخزين -3

 ( .المسلحة بالقوات الهندسية بالهيئة الخاصة) العميقة والغير العميقة المياه ابار حفر باعمال القيام -4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قيدها سبق  ، البترول شركات مواقع داخل)  الملوثة والتربة البترولية المعدات من االشعاعى التلوث ازالة اعمال ممارسة -5

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 5828   برقم

 .البترول الغراض الالزمة العميقة غير وأبارالمياه البترول ابار  بسيطة توصية ، وشركاه زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  9

  ومستلزماتها البحرية والحفارات البترولية الخدمات ومراكب البحرية القطر مراكب واستئجار تاجير -2

 .غيارها وقطع ومستلزماتها والغاز البترول ومواسير والمهمات واالالت المعدات وتوريد تخزين -3

 ( .المسلحة بالقوات الهندسية بالهيئة الخاصة) العميقة والغير العميقة المياه ابار حفر باعمال القيام -4

 قيدها سبق  ، البترول شركات مواقع داخل)  الملوثة والتربة البترولية المعدات من االشعاعى التلوث ازالة عمالا ممارسة -5

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 5828   برقم

 ابار  بسيطة توصية ،(  م م ش) العامه الحره المناطق بنظام Trust Petroleum Services- سيرفيس بتروليوم تراست -  10

 .البترول الغراض الالزمة العميقة غير وأبارالمياه البترول

  ومستلزماتها البحرية والحفارات البترولية الخدمات ومراكب البحرية القطر مراكب واستئجار تاجير -2

 .غيارها وقطع ومستلزماتها والغاز البترول ومواسير والمهمات واالالت المعدات وتوريد تخزين -3

 ( .المسلحة بالقوات الهندسية بالهيئة الخاصة) العميقة والغير العميقة المياه ابار حفر باعمال القيام -4

 قيدها سبق  ، البترول شركات مواقع داخل)  الملوثة والتربة البترولية المعدات من االشعاعى التلوث ازالة اعمال ممارسة -5

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 5828   برقم

 (  مساهمة شركة ، وشركاه زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  11

 الخدمي النشاطين بين والمكاني المالي الفصل - مراعاة مع) البترولية واالالت المعدات واجزاء غيار قطع تجميع -6

 (والحريق المدني الدفاع اشتراطات - مغطي مخزن خالل من التخزين - والتخزيني

 العاملة والشركات البترول وزارة مظلة تحت والتنقيب واالستكشاف البحث مجاالت في العاملة المعفاه والجهات للشركات كله وذلك)

 السنوية تعاملتها حجم من% 20 بنسبة  بالتعامل للشركة السماح مع - الحرة المناطق ومشروعات العربية مصر جمهورية خارج

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 5828   برقم قيدها سبق  ، والشركات الجهات مع المحلي السوق في السوق في

 مساهمة شركة:  التأشير

 (  مساهمة شركة ،(  م م ش) العامه الحره المناطق بنظام Trust Petroleum Services- سيرفيس بتروليوم تراست -  12

 الخدمي النشاطين بين والمكاني المالي الفصل - مراعاة مع) البترولية واالالت المعدات واجزاء غيار قطع تجميع -6

 (والحريق المدني الدفاع اشتراطات - مغطي مخزن خالل من التخزين - والتخزيني

 العاملة والشركات البترول وزارة مظلة تحت والتنقيب واالستكشاف البحث مجاالت في العاملة المعفاه والجهات للشركات كله وذلك)

 السنوية تعاملتها حجم من% 20 بنسبة  بالتعامل للشركة السماح مع - الحرة المناطق ومشروعات العربية مصر جمهورية خارج

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 5828   برقم قيدها سبق  ، والشركات الجهات مع المحلي السوق في السوق في

 مساهمة شركة:  التأشير

 (  بسيطة توصية ، وشركاه زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  13

 الخدمي النشاطين بين والمكاني المالي الفصل - مراعاة مع) البترولية واالالت المعدات واجزاء غيار قطع تجميع -6

 (والحريق المدني الدفاع اشتراطات - مغطي مخزن خالل من التخزين - والتخزيني

 العاملة والشركات البترول وزارة مظلة تحت والتنقيب واالستكشاف البحث مجاالت في العاملة المعفاه والجهات للشركات كله وذلك)

 السنوية تعاملتها حجم من% 20 بنسبة  بالتعامل للشركة السماح مع - الحرة المناطق ومشروعات العربية مصر جمهورية خارج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 5828   برقم قيدها سبق  ، والشركات الجهات مع المحلي السوق في السوق في

 بسيطة توصية:  التأشير

 (  بسيطة توصية ،(  م م ش) العامه الحره المناطق بنظام Trust Petroleum Services- سيرفيس بتروليوم تراست -  14

 الخدمي النشاطين بين والمكاني المالي الفصل - مراعاة مع) البترولية التواال المعدات واجزاء غيار قطع تجميع -6

 (والحريق المدني الدفاع اشتراطات - مغطي مخزن خالل من التخزين - والتخزيني

 العاملة والشركات البترول وزارة مظلة تحت والتنقيب واالستكشاف البحث مجاالت في العاملة المعفاه والجهات للشركات كله وذلك)

 السنوية تعاملتها حجم من% 20 بنسبة  بالتعامل للشركة السماح مع - الحرة المناطق ومشروعات العربية مصر جمهورية خارج

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 5828   برقم قيدها سبق  ، والشركات الجهات مع المحلي السوق في السوق في

 بسيطة توصية:  التأشير

 (البترول وزارة مظلة تحت العاملة المعفاه غير  مساهمة شركة ، وشركاه زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  15

 ويجوز.نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

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

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 5828   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا  

 مساهمة شركة

 غير  مساهمة شركة ،(  م م ش) العامه الحره المناطق بنظام Trust Petroleum Services- سيرفيس بتروليوم تراست -  16

 (البترول وزارة مظلة تحت العاملة المعفاه

 ويجوز.نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي يةالسار والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

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

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 5828   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا  

 مساهمة شركة

 (البترول وزارة مظلة تحت العاملة المعفاه غير  بسيطة توصية ، وشركاه زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  17

 ويجوز.نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

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

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 5828   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا  

 بسيطة توصية

 غير  بسيطة توصية ،(  م م ش) العامه الحره المناطق بنظام Trust Petroleum Services- سيرفيس بتروليوم تراست -  18

 (البترول وزارة مظلة تحت العاملة المعفاه

 ويجوز.نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

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

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 5828   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا  

 بسيطة توصية

 غرف معدات و الحريق مكافحة أدوات وصيانة واصالح كشف-  تضامن شركة ، شريكة و الرزاق عبد محمد محمد شركة -  19

 .السفن على الكربون أكسيد ثانى

 .األنقاذ قوارب و النجاة ورماثات لسفنا معدات صيانة-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الكهربائية األدوات و بأنواعها الحبال و البحرية السالمة معدات و السفن مولدات و الماكينات غيار وقطع مستلزمات تخزين-

 .البحرية التوريدات و بالمشروع مجمعة الغير الحريق مكافحة أدوات و المالحية واللمبات

 %.20 بنسبة المحلى وللسوق% 80 بنسبة للخارج بالتصدير االلتزام مع

،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 2102   برقم قيدها سبق  ، و السارية القرارات و اللوائح و القوانين أحكام مراعاه مع

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة على  تضامن شركة ، شريكة و الرزاق عبد محمد محمد شركة -  20

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 2102   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها

 : كاألتى الشركة غرض  تضامن شركة ، شريكه و الرزاق عبد محمد محمد -  21

 .  التنفس واجهزه السفن على  CO2 نظام الحريق طفايات وصيانه البحرية السالمة معدات و  النجاه رماثات صيانة-

 بأنواعها الحبال و السفن مولدات و الماكينات غيار قطع و ومستلزمات البحريه السالمه ومعدات النجاه رماثات مستلزمات تخزين-

 المواسير و البحرية بالماكينات الخاصة البحرية الشحوم و الزيوت و الحريق مكافحة أدوات و المالحية اللمبات و كهربائية أدوات و

 وفي 3562   برقم قيدها سبق  ، ماكينات و معدات تنظيف فى تستخدم التى الكيماوية المواد و البحرية البويات و البحرية البلوف و

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ

 وماكينات لحام ومستلزمات معدات و لحام بأسالك السفن تموين و السفن  تضامن شركة ، شريكه و الرزاق عبد محمد محمد -  22

  أصنافة بكل فريون و أرجون و نيتروجين و أستلين و أكسجين أسطوانات و كيماويات مضخات و

  بحرية توريدات-

  

  ، نشاطها لمباشرة الالزمة تراخيصال كافة على الحصول الشركة وعلى السارية القرارات و اللوائح و القوانين أحكام مراعاه مع

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 3562   برقم قيدها سبق

 الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -1  بسيطة توصية ، وشريكه حسين أحمد زكريا احمد محمود -  23

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم شرق والقنطرة سيناء وجنوب شمال محافظتي عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق

 -: ذلك ويشمل إحداهما أو والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح -2 

 . لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح(  أ)  

 . المستصلحة األراضي استزراع( ب) 

 قيدها سبق  ، الري طرق تستخدم وأن، واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 5681   برقم

 عدا فيما( ان فد ألف من أقل) الغمر بطريق الري وليس الحديثة  بسيطة توصية ، وشريكه حسين أحمد زكريا احمد محمود -  24

 -3. 2008 لسنة356 رقم الجمهورية رئيس قرار مراعاة ،ومع2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق

  -: ذلك ويشمل والسمكي جني والدا الحيواني اإلنتاج

 . اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية( أ) 

 . اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية(ب) 

 توصية:  التأشير وصف،  اطالنش تعديل تم20190328 تاريخ وفي 5681   برقم قيدها سبق  ، السمكية المزارع إقامة( ج) 

 بسيطة

 .  األسماك صيد وكذا  بسيطة توصية ، وشريكه حسين أحمد زكريا احمد محمود -  25

 .التجارية والتوكيالت والتصدير واالستيراد العمومية والتوريدات العامة المقاوالت -4 

 وتجفيف طازجة فواكه من الععصائر لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة -6. الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -5 

 . حدة على نشاط لكل مستقلة حسابات إفراد الشركة وعلى. الخضراوات

 الوكالء سجل في والقيد 1975لسنة118 رقم القانون ألحكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 5681   برقم قيدها سبق  ،. 1982 لسنة 121 ،120 القانونين ألحكام وفقا والمستوردين التجاريين والوسطاء

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190328

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع  بسيطة توصية ، وشريكه حسين أحمد زكريا احمد محمود -  26

 تعديل تم20190328 تاريخ وفي 5681   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 4974   برقم قيدها سبق ، 1981 لسنه 159 القانون الحكام وفقا مصريه مساهمه شركة( القانوني الشكل تعديل) -  1

 مساهمة شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190312

 شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190312 تاريخ وفي 4974   برقم قيدها سبق ، لاللكترونيات الفا شركة -  2

 مساهمة

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشكل تعديل: )الى 4974 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20190312:  تاريخ فى  ،  -  1

 1981 لسنه 159 القانون الحكام وفقا مصريه مساهمه شركة( القانوني

( القانوني الشكل تعديل: )الى 4974 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20190312:  تاريخ فى  ،  -  2

 1981 لسنه 159 القانون الحكام وفقا مصريه مساهمه شركة

 دنسرى ال.فى.اى شركة: الى 3796 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20190319:  تاريخ فى  ،  -  3

 الخاصه الحره المناطق بنظام استر بولي

 لالستثمار مصر تيدا: الى 2409 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20190327:  تاريخ فى  ،  -  4

Egypt Teda Investment (الطبيعه ذات االقتصاديه المناطق بشان تعديالتها و2002لسنه 83 بقانون العمل نحو الشركة تحويل 

 القيد يمحي بذلك و( الخاصه

 لالستثمار مصر تيدا: الى 2409 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20190327:  تاريخ فى  ،  -  5

Egypt Teda Investment (الطبيعه ذات االقتصاديه المناطق بشان تعديالتها و2002لسنه 83 بقانون العمل نحو الشركة تحويل 

 القيد يمحي بذلك و( الخاصه
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 القيد يمحي بذلك و( الخاصه
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 3463   برقم    20190303:  تاريخ ،(  استقاله)  -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر ابو شرين فؤاد -  3

 3463   برقم    20190303:  تاريخ ،(  استقاله)  -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عباس سيد ياسر -  4

 3463   برقم    20190303:  تاريخ ،(  استقاله)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صالح حكمت محمد سعد فدوى -  5
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 3463   برقم    20190303:  تاريخ ،( استقاله)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صالح حكمت محمد سعد فدوى -  11

 3463   برقم    20190303:  تاريخ ،( استقاله)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين عباس سيد ناصر -  12
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 والسيد  االدارة مجلس رئيس للسيد يكون - مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا ويخولهم مفوضين وكالء او  مديرين

 التوقيع فى الحق ولهما الشركة الدارة الالزمة الصالحيات كافة منفردين او مجتكمعين  المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس نائب
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 4636   برقم    20190304:  تاريخ ، والقطاع الحكومية وغير الحكومية المصالح كافة امام ا الشركة عن

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد حسين أحمد هالل -  117

 عدة يعين ان فى الحق االدارة   االدارة ولمجلس - االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 والسيد  االدارة مجلس رئيس للسيد يكون - مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا ويخولهم مفوضين وكالء او  مديرين

 التوقيع فى الحق ولهما الشركة الدارة الالزمة الصالحيات كافة منفردين او مجتكمعين  المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس نائب
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 رئيس للسيد يكون - مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا ويخولهم مفوضين وكالء او  مديرين عدة يعين ان فى

 الشركة الدارة الالزمة الصالحيات كافة منفردين او مجتكمعين  المنتدب والعضو االدارة جلسم رئيس نائب والسيد  االدارة مجلس
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 والشهر- التجارية والغرفة التجارى السجل مع التعامل فى الحق ايضا  ولهما -والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي تعيين فى الحق ايضا ولهما -الجهات هذه امام التوقيع وحق والضرائب العقارى

 4636   برقم    20190304:  تاريخ ، وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وعزلهم وأجورهم
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 والشهر- التجارية والغرفة التجارى السجل مع التعامل فى الحق ايضا  ولهما -والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي تعيين فى الحق ايضا ولهما -الجهات هذه امام التوقيع وحق والضرائب العقارى

 4636   برقم    20190304:  تاريخ ، وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وعزلهم وأجورهم

 وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد حسين أحمد هالل -  121

 وشهادات خطابات واستصدار الحسابات  وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 والشهر- التجارية والغرفة التجارى السجل مع التعامل فى الحق ايضا  ولهما -والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي تعيين فى الحق ايضا ولهما -الجهات هذه امام التوقيع وحق والضرائب العقارى
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 والغرفة التجارى السجل مع التعامل فى الحق ايضا  ولهما -والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي تعيين فى الحق ايضا ولهما -الجهات هذه امام التوقيع وحق والضرائب العقارى والشهر- التجارية

 4636   برقم    20190304:  تاريخ ، وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وعزلهم وأجورهم تباتهممر

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فلفل رضوان أحمد ممدوح احمد -  123

 ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 4636   برقم    20190304:  تاريخ

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فلفل رضوان أحمد أحمد -  124

 ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 4636   برقم    20190304:  تاريخ

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد حسين أحمد هالل -  125

 ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 4636   برقم    20190304:  تاريخ

 وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  فريد محمد المنعم عبد سعيد -  126

 بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة

 4636   برقم    20190304:  تاريخ ، ذكر ما

   برقم    20190304:  تاريخ ، للتصدير منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قنديل المنعم عبد محمد خالد -  127

756 

:  تاريخ ، للتصدير منتدب عضو و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد احمد الستار عبد عالء -  128

 756   برقم    20190304

    20190304:  تاريخ ، للتصدير منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حجازى مختار حسن عاطف -  129

 756   برقم

    20190304:  تاريخ ، للتصدير منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طنطاوى منصور سعيد احمد -  130

 756   برقم

    20190304:  تاريخ ، للتصدير منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  القادر عبد رمضان محمد عادل -  131

 756   برقم

 الشركة معامالت على التوقيع حق التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قنديل المنعم عبد محمد خالد -  132

 و التعامل انواع بكافة البنوك مع التعامل و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات كافة امام التمثيل و التوقيع حق له يكون و وتعهداتها

 ما كل و للشركة المملوكة المستحضرات بعض لملكية البيع و التنازل في الحق له و الشيكات علي التوقيع و بالبنوك الحسابات فتح

 ان و مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان في الحق االداره لمجلس و سبق ما كل او جزء في الغير توكيل حق له و منفردا تقدم

 756   برقم    20190304:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 على التوقيع حق التوقيع حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد احمد الستار عبد عالء -  133

 بكافة البنوك مع التعامل و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات كافة امام التمثيل و التوقيع حق له يكون و وتعهداتها الشركة معامالت

 المملوكة المستحضرات بعض لملكية البيع و التنازل في الحق له و الشيكات علي التوقيع و بالبنوك الحسابات فتح و التعامل انواع

 او مديرين عدة يعين ان في الحق االداره لمجلس و سبق ما كل او جزء في الغير توكيل حق له و منفردا تقدم ما كل و للشركة

 756   برقم    20190304:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم ان و مفوضين وكالء

 الشركة معامالت على التوقيع حق التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حجازى مختار حسن عاطف -  134

 و التعامل انواع بكافة البنوك مع التعامل و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات كافة امام التمثيل و التوقيع حق له يكون و وتعهداتها

 ما كل و للشركة المملوكة المستحضرات بعض لملكية البيع و التنازل في الحق له و الشيكات علي التوقيع و بالبنوك الحسابات فتح

 ان و مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان في الحق االداره لمجلس و سبق ما كل او جزء في الغير توكيل حق له و منفردا تقدم

 756   برقم    20190304:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم

 الشركة معامالت على التوقيع حق التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طنطاوى منصور سعيد احمد -  135

 و التعامل انواع بكافة البنوك مع التعامل و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات كافة امام التمثيل و التوقيع حق له يكون و وتعهداتها

 ما كل و للشركة المملوكة المستحضرات بعض لملكية البيع و التنازل في الحق له و الشيكات علي التوقيع و بالبنوك الحسابات فتح

 ان و مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان في الحق االداره لمجلس و سبق ما كل او جزء في الغير توكيل حق له و منفردا تقدم

 756   برقم    20190304:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم

 الشركة معامالت على التوقيع حق التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  القادر عبد رمضان محمد عادل -  136

 و التعامل انواع بكافة البنوك مع التعامل و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات كافة امام التمثيل و التوقيع حق له يكون و وتعهداتها

 ما كل و للشركة المملوكة المستحضرات بعض لملكية البيع و التنازل في الحق له و الشيكات علي التوقيع و بالبنوك الحسابات فتح

 ان و مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان في الحق االداره لمجلس و سبق ما كل او جزء في الغير توكيل حق له و منفردا تقدم

 756   برقم    20190304:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم

 --- اكديما شركة عن ممثال  منتدب وعضو رةادا مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  137

 و الحكوميه الجهات جميع امام الشركة باسم منفردا التعامل  حق في المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس/ الدكتور السيد تفويض

 من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذا و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير

 جميع مع التعامل صور كافة و الضمان شهادات و خطابات اصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات علي التوقيع و ايداع و سحب

   برقم    20190304:  تاريخ ، عقود علي التوقيع حق و باغراضها يتعلق فيما و الشركة باسم ذلك كل و المصارف و البنوك

11116 

 الشركة الصول البيع و الشراء  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  138

 و الشركة باسم السيارات كذا و القانون لصحيح طبقا الموافقات علي الحصول بعد لمصلحتها و الشركة باسم الرهن  عقود و

 التاليه العموميه الجمعيه علي العرض و المساهمين و االداره مجلس اعضاء مع المعاوضه دعقو علي التوقيع حق كذلك و لمصلحتها

 بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق و

 11116   برقم    20190304:  تاريخ ، الفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافة تسديد و

 الشركة بمعامالت تتعلق التي  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  139

   برقم    20190304:  تاريخ ،.  القانون لصحيح طبقا ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض و توكيل حق كذلك و باالجل او بالنقد

11116 

 5417   برقم    20190306:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمار يوسف احمد كامل -  140

   برقم    20190306:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  علي محمد الشبراوي محمد نيرمين -  141

5417 

   برقم    20190306:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مندور منصور الفوال محمد منصور معتز -  142

5417 

 5417   برقم    20190306:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العطار محمد المنعم عبد سعيد -  143



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 5417   برقم    20190306:  تاريخ ، استقالة -  منتدب عضو  مساهمة شركة  سليمان محمد علي رفعت محمد -  144

 5417   برقم    20190306:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد عبدالعزيز فكري محمد -  145

   برقم    20190306:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  المجد ابو محمد عبدالقادر علي ندى -  146

5417 

 5417   برقم    20190306:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خيره احمد محمد محمد ابراهيم -  147

 ، الحالى للمجلس السابقه الصالحيات بكافة االحتفاظ مع -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمار يوسف احمد كامل -  148

 5417   برقم    20190306:  تاريخ

 للمجلس السابقه الصالحيات بكافة االحتفاظ مع -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  علي محمد الشبراوي محمد نيرمين -  149

 5417   برقم    20190306:  تاريخ ، الحالى

 السابقه الصالحيات بكافة االحتفاظ مع -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مندور منصور الفوال محمد منصور معتز -  150

 5417   برقم    20190306:  تاريخ ، الحالى للمجلس

 للمجلس السابقه الصالحيات بكافة االحتفاظ مع -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العطار محمد المنعم عبد سعيد -  151

 5417   برقم    20190306:  تاريخ ، الحالى

 ، الحالى للمجلس السابقه الصالحيات بكافة االحتفاظ مع -  منتدب عضو  مساهمة شركة  سليمان محمد علي رفعت محمد -  152

 5417   برقم    20190306:  تاريخ

 الحالى للمجلس السابقه الصالحيات بكافة االحتفاظ مع -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد عبدالعزيز فكري محمد -  153

 5417   برقم    20190306:  تاريخ ،

 السابقه الصالحيات بكافة االحتفاظ مع -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  المجد ابو محمد عبدالقادر علي ندى -  154

 5417   برقم    20190306:  تاريخ ، الحالى للمجلس

 للمجلس السابقه الصالحيات بكافة االحتفاظ مع -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خيره احمد محمد محمد ابراهيم -  155

 5417   برقم    20190306:  تاريخ ، الحالى

 مجلس اعضاء صالحيات تجديد -1  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشرقاوى السيد محمد عادل -  156

 رئيس نائب/  والسيد المنتدب والعضو االدارة سمجل رئيس/  للسيد اختصاصات اضافة على الموافقة-2 سنوات ثالث لمدة االدارة

 االدارة مجلس رئيس نائب/  وللسيد  المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس/  للسيد يكون منفردين او مجتمعين االدارة مجلس

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين او مجتمعين

   برقم    20190306:  تاريخ ، التعامل حق منفردين او مجتمعين لهم وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

3751 

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشرقاوى السيد محمد عادل -  157

 التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع

 الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق منفردين او مجتمعين لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع

 التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر امام التوقيع حق منفردين او مجتمعين ولهم والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

    20190306:  تاريخ ، وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق منفردين او مجتمعين ولهم الضرائب ومصلحة

 3751   برقم

 او مجتمعين ولهم واجورهم مرتباتهم  بمنتد وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشرقاوى السيد محمد عادل -  158

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق منفردين

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق منفردين او مجتمعين ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 3751   برقم    20190306:  تاريخ ،.  ماذكر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وتعهداتها الشركة معامالت التوقيع حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جرجس باقى سمير هشام -  159

 او مديرين عدة يعين ان فى الحق االداره ولمجلس االداره مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل

  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء

 مجتمعين جرجس باقى سمير هشام كارولين/  والسيدة جرجس باقى سمير هشام انجي/  والسيدة جرجس باقى سمير هشام/  وللسيد

 جميع امام أغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل حق و النقدية الصرف اذوان و الشيكات على التوقيع صالحية منفردين او

 3559   برقم    20190306:  تاريخ ، الحكومية الجهات

 وتعهداتها الشركة معامالت التوقيع حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جرجس باقى سمير هشام -  160

 او مديرين عدة يعين ان فى الحق االداره ولمجلس االداره مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل

  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء

 مجتمعين جرجس باقى سمير هشام كارولين/  والسيدة جرجس باقى سمير هشام انجي/  والسيدة جرجس باقى سمير هشام/  وللسيد

 جميع امام أغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل حق و النقدية الصرف اذوان و الشيكات على التوقيع صالحية منفردين او

 3559   برقم    20190306:  تاريخ ، الحكومية الجهات

 تعهداتهاو الشركة معامالت التوقيع حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  جرجس باقى سمير هشام -  161

 او مديرين عدة يعين ان فى الحق االداره ولمجلس االداره مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل

  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء

 مجتمعين جرجس باقى سمير هشام كارولين/  والسيدة جرجس باقى سمير هشام انجي/  والسيدة جرجس باقى سمير هشام/  وللسيد

 جميع امام أغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل حق و النقدية الصرف اذوان و الشيكات على التوقيع صالحية منفردين او

 3559   برقم    20190306:  تاريخ ، الحكومية الجهات

 وتعهداتها الشركة معامالت التوقيع حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  جرجس باقى سمير هشام -  162

 او مديرين عدة يعين ان فى الحق االداره ولمجلس االداره مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل

  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء

 مجتمعين جرجس باقى سمير هشام كارولين/  والسيدة جرجس باقى سمير هشام انجي/  والسيدة جرجس باقى سمير هشام/  وللسيد

 جميع امام أغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل حق و النقدية الصرف اذوان و الشيكات على التوقيع صالحية منفردين او

 3559   برقم    20190306:  تاريخ ، الحكومية الجهات

 قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جرجس باقى سمير هشام -  163

 و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال

 و البنوك مع التعامل صور كافة و المال رأس عن األفراج حق و الضمان شهادات و خطابات أستصدار و الحسابات غلق و فتح

 البيع و الرهن و األقتراض و الشراء عقود على التوقيع فى الحق له كذلك و أغراضها ضمن و الشركة بأسم ذلك كل و المصارف

 3559   برقم    20190306:  تاريخ ، الشركة مبأس المنقوالت و السيارات و األراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول

 قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جرجس باقى سمير هشام -  164

 و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال

 و البنوك مع التعامل صور كافة و المال رأس عن األفراج حق و الضمان شهادات و خطابات أستصدار و الحسابات غلق و فتح

 البيع و الرهن و األقتراض و الشراء عقود على التوقيع فى الحق له كذلك و أغراضها ضمن و الشركة بأسم ذلك كل و المصارف

 3559   برقم    20190306:  تاريخ ، الشركة بأسم المنقوالت و السيارات و األراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول

 قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  جرجس باقى سمير هشام -  165

 و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال

 و البنوك مع التعامل صور كافة و المال رأس عن األفراج حق و الضمان شهادات و خطابات أستصدار و الحسابات غلق و فتح

 البيع و الرهن و األقتراض و الشراء عقود على التوقيع فى الحق له كذلك و أغراضها ضمن و الشركة بأسم ذلك كل و المصارف

 3559   برقم    20190306:  تاريخ ، الشركة بأسم المنقوالت و السيارات و األراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  جرجس باقى سمير هشام -  166

 و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال

 و البنوك مع التعامل صور كافة و المال رأس عن األفراج حق و الضمان شهادات و خطابات أستصدار و الحسابات غلق و فتح

 البيع و الرهن و األقتراض و الشراء عقود على التوقيع فى الحق له كذلك و أغراضها ضمن و الشركة بأسم ذلك كل و المصارف

 3559   برقم    20190306:  تاريخ ، الشركة بأسم المنقوالت و السيارات و األراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول

 عزل و تعيين فى الحق وله لصالحها و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جرجس باقى سمير هشام -  167

 السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و المبالغ دفع و قبض و حق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمى

 أو توكيل الحق له و باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و األذنية

 3559   برقم    20190306:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير تفويض

 عزل و تعيين فى الحق وله لصالحها و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جرجس باقى سمير هشام -  168

 السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و المبالغ دفع و قبض و حق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمى

 أو توكيل الحق له و باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و األذنية

 3559   برقم    20190306:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير تفويض

 عزل و تعيين فى الحق وله لصالحها و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  جرجس باقى سمير هشام -  169

 السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و المبالغ دفع و قبض و حق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمى

 أو توكيل الحق له و باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و األذنية

 3559   برقم    20190306:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير تفويض

 عزل و تعيين فى الحق وله لصالحها و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  جرجس باقى سمير هشام -  170

 السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و المبالغ دفع و قبض و حق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمى

 أو توكيل الحق له و باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و األذنية

 3559   برقم    20190306:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير تفويض

 منفرده  ذلك فى  ولها الغير مع عالقتها في الشركة المدير يمثل  -:  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم حسين يلدس -  171

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

 حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 حق لها وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 6530   برقم    20190306:  تاريخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن عوالبي الشراء عقود على التوقيع

 الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولها والسيارات واالراضى العقارية  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم حسين يلدس -  172

 مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولها الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولها  واجورهم

:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولها باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 6530   برقم    20190306

 الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سالم محمد ابراهيم على -  173

 عدة يعين أن فى الحق اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها

 مجلس رئيس         للسيد ويكون.   مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا   يخولهم وان مفوضين وكالء أو مديرين

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين  المنتدب والعضو االدارة

 6757   برقم    20190306:  تاريخ ، التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم ابراهيم على وليد -  174

 وكالء أو مديرين عدة يعين أن فى الحق اإلدارة ولمجلس ، رةاإلدا مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض

 والعضو االدارة مجلس رئيس         للسيد ويكون.   مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا   يخولهم وان مفوضين

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين  المنتدب

 6757   برقم    20190306:  تاريخ ، التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  غربية السيد احمد احمد السيد -  175

 أو مديرين عدة يعين أن فى الحق اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 االدارة مجلس رئيس         للسيد ويكون.   مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا   يخولهم وان مفوضين وكالء

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين  المنتدب والعضو

 6757   برقم    20190306:  تاريخ ، التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سالم محمد ابراهيم على -  176

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك

 وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق وله توالسيارا

   برقم    20190306:  تاريخ ، وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

6757 

 على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم ابراهيم على وليد -  177

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات

 وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف

 مستخدمي وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق

 6757   برقم    20190306:  تاريخ ، وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  غربية السيد احمد احمد السيد -  178

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على

 وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف

 مستخدمي وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق

 6757   برقم    20190306:  تاريخ ، وتحويل وتوقيع غالمبال ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 والتجارية االذنيه ت السندا كافة وتسديد وبيع  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سالم محمد ابراهيم على -  179

 أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام

 6757   برقم    20190306:  تاريخ ، ذكر ما بعض

 كافة وإبرام والتجارية االذنيه ت السندا كافة وتسديد وبيع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم ابراهيم على وليد -  180

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 6757   برقم    20190306:  تاريخ ، ذكر

 وإبرام والتجارية االذنيه ت السندا كافة وتسديد وبيع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  غربية السيد احمد احمد السيد -  181

 بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة

 6757   برقم    20190306:  تاريخ ، ذكر ما

 عن نيابه توقيع و ادارة سلطات اضافة -  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  182

 عن نيابه التوقيع حق منفردا االدارة مجلس رئيس-Durgesh Chugh- شوغ دورجيش/  للسيد يكون -: التالي النحو علي الشركة

 و االبتدائيه البيع و الشراء عقود علي منفردا التوقيع و العقاريه ممتلكاتها و( المنقول و منها الثابت)  الثابته االصول بيع في الشركة

 غير و الحكوميه الجهات كافة امام لصالحها و الشركة باسم داتالمع و االالت و المصانع و المباني و االراضي و للسيارات النهائيه

 79585   برقم    20190310:  تاريخ ، في الغير توكيل حق و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه

 عن نيابه توقيع و ادارة سلطات اضافة -  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  183

 عن نيابه التوقيع حق منفردا االدارة مجلس رئيس-Durgesh Chugh- شوغ دورجيش/  للسيد يكون -: التالي النحو علي الشركة

 و االبتدائيه البيع و الشراء عقود علي منفردا التوقيع و العقاريه ممتلكاتها و( المنقول و منها الثابت)  الثابته االصول بيع في الشركة

 غير و الحكوميه الجهات كافة امام لصالحها و الشركة باسم المعدات و االالت و المصانع و المباني و االراضي و للسيارات النهائيه

 79585   برقم    20190310:  تاريخ ، في الغير توكيل حق و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن نيابه توقيع و ادارة سلطات اضافة -  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  184

 عن نيابه التوقيع حق منفردا االدارة مجلس رئيس-Durgesh Chugh- شوغ دورجيش/  للسيد يكون -: التالي النحو علي الشركة

 و االبتدائيه البيع و الشراء عقود علي منفردا التوقيع و العقاريه ممتلكاتها و( المنقول و منها الثابت)  الثابته االصول بيع في الشركة

 غير و الحكوميه الجهات كافة امام لصالحها و الشركة باسم المعدات و االالت و المصانع و المباني و االراضي و للسيارات النهائيه

 79585   برقم    20190310:  تاريخ ، في الغير توكيل حق و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه
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 عن نيابه التوقيع حق منفردا االدارة مجلس رئيس-Durgesh Chugh- شوغ دورجيش/  للسيد يكون -: التالي النحو علي الشركة

 و االبتدائيه البيع و الشراء عقود علي منفردا لتوقيعا و العقاريه ممتلكاتها و( المنقول و منها الثابت)  الثابته االصول بيع في الشركة

 غير و الحكوميه الجهات كافة امام لصالحها و الشركة باسم المعدات و االالت و المصانع و المباني و االراضي و للسيارات النهائيه

 79585   برقم    20190310:  تاريخ ، في الغير توكيل حق و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه
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 عن نيابه التوقيع حق منفردا االدارة مجلس رئيس-Durgesh Chugh- شوغ دورجيش/  للسيد يكون -: التالي النحو علي الشركة

 و االبتدائيه البيع و الشراء عقود علي منفردا التوقيع و العقاريه ممتلكاتها و( المنقول و منها الثابت)  الثابته االصول بيع في الشركة

 غير و الحكوميه الجهات كافة امام لصالحها و الشركة باسم المعدات و االالت و المصانع و المباني و االراضي و للسيارات النهائيه

 79585   برقم    20190310:  تاريخ ، في الغير توكيل حق و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه
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 عن نيابه التوقيع حق منفردا االدارة مجلس رئيس-Durgesh Chugh- شوغ دورجيش/  للسيد يكون -: التالي النحو علي الشركة

 و االبتدائيه البيع و الشراء عقود علي منفردا التوقيع و العقاريه ممتلكاتها و( المنقول و منها الثابت)  الثابته االصول بيع في الشركة

 غير و الحكوميه الجهات كافة امام لصالحها و الشركة باسم المعدات و االالت و المصانع و المباني و االراضي و للسيارات النهائيه

 79585   برقم    20190310:  تاريخ ، في الغير توكيل حق و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه
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 و االبتدائيه البيع و الشراء عقود علي منفردا التوقيع و العقاريه ممتلكاتها و( المنقول و منها الثابت)  الثابته االصول بيع في الشركة

 غير و الحكوميه الجهات كافة امام لصالحها و الشركة باسم المعدات و االالت و المصانع و المباني و االراضي و للسيارات النهائيه

 79585   برقم    20190310:  تاريخ ، في الغير توكيل حق و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه

 عن نيابه توقيع و ادارة سلطات اضافة -  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  189

 عن نيابه التوقيع حق منفردا االدارة مجلس رئيس-Durgesh Chugh- شوغ دورجيش/  للسيد يكون -: التالي النحو علي الشركة

 و االبتدائيه البيع و الشراء عقود علي منفردا التوقيع و العقاريه ممتلكاتها و( المنقول و منها الثابت)  الثابته االصول بيع في الشركة

 غير و الحكوميه الجهات كافة امام لصالحها و الشركة باسم المعدات و االالت و المصانع و المباني و االراضي و للسيارات النهائيه

 79585   برقم    20190310:  تاريخ ، في الغير توكيل حق و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه

 عن نيابه توقيع و ادارة سلطات اضافة -  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  190

 عن نيابه التوقيع حق منفردا االدارة مجلس رئيس-Durgesh Chugh- شوغ دورجيش/  للسيد يكون -: التالي النحو علي الشركة

 و االبتدائيه البيع و الشراء عقود علي منفردا التوقيع و العقاريه ممتلكاتها و( المنقول و منها الثابت)  الثابته االصول بيع في الشركة

 غير و الحكوميه الجهات كافة امام لصالحها و الشركة باسم المعدات و االالت و المصانع و المباني و االراضي و للسيارات لنهائيها

 79585   برقم    20190310:  تاريخ ، في الغير توكيل حق و العقاري الشهر مصلحة و الحكوميه
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    20190310:  تاريخ ، للشركة التجاري السجل في بها المؤشر و االدارة مجلس اعضاء لباقي و له الممنوحه التوقيع و االدارة
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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    20190310:  تاريخ ، بتروكيمكالز كيه اس بى شركة ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  خطاب اسماعيل الدين حسام -  240

 1627   برقم

:  تاريخ ، بتروكيمكالز كيه اس بى شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محفوظ بن عمر بن على بن محمد -  241

 1627   برقم    20190310

    20190310:  تاريخ ، تروكيمكالزب كيه اس بى شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هالل توحيد عبدالكريم -  242

 1627   برقم

   برقم    20190310:  تاريخ ، بتروكيمكالز كيه اس بى شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شونا اندريا -  243

1627 

 ، بتروكيمكالز كيه اس بى شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خياط يوسف بن يعقوب محمد بن يوسف -  244

 1627   برقم    20190310:  تاريخ

    20190310:  تاريخ ، بتروكيمكالز كيه اس بى شركة ممثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الباز اسامه باسل -  245

 1627   برقم

:  تاريخ ، بتروكيمكالز كيه اس بى شركة ممثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الحميد عبد كمال محمد اسامه -  246

 1627   برقم    20190310

    20190310:  تاريخ ، بتروكيمكالز كيه اس بى شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرفات حامد محمود -  247

 1627   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190310:  تاريخ ، بتروكيميكالز كيه اس بى لشركة ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحاته فوزى احمد -  248

 1627   برقم

:  تاريخ ، بتروكيميكالز كيه اس بى لشركة ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاوش محمد محمد بن مهدى -  249

 1627   برقم    20190310

:  تاريخ ، بتروكيميكالز كيه اس بى لشركة ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هندية ابو الدين سعد احمد -  250

 1627   برقم    20190310

:  تاريخ ، بتروكيميكالز كيه اس بى لشركة ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زغلول عباس شريف طارق -  251

 1627   برقم    20190310

:  تاريخ ، روكيميكالزبت كيه اس بى لشركة ممثل و  منتدب عضو  مساهمة شركة  خطاب اسماعيل الدين حسام -  252

 1627   برقم    20190310

:  تاريخ ، بتروكيميكالز كيه اس بى لشركة ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محفوظ بن عمر بن على بن محمد -  253

 1627   برقم    20190310

:  تاريخ ، بتروكيميكالز كيه اس بى لشركة ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هالل توحيد عبدالكريم -  254

 1627   برقم    20190310

   برقم    20190310:  تاريخ ، بتروكيميكالز كيه اس بى لشركة ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شونا اندريا -  255

1627 

 ، بتروكيميكالز كيه اس بى لشركة ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خياط يوسف بن يعقوب محمد بن يوسف -  256

 1627   برقم    20190310:  تاريخ

    20190310:  تاريخ ، بتروكيميكالز كيه اس بى لشركة ممثل و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الباز اسامه باسل -  257

 1627   برقم

 تاريخ ، بتروكيميكالز كيه اس بى لشركة ممثل و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الحميد عبد كمال محمد اسامه -  258

 1627   برقم    20190310: 

:  تاريخ ، بتروكيميكالز كيه اس بى لشركة ممثل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرفات حامد محمود -  259

 1627   برقم    20190310

:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه كوسد شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحاته فوزى احمد -  260

 1627   برقم    20190310

 ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاوش محمد محمد بن مهدى -  261

 1627   برقم    20190310:  تاريخ

:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هندية ابو الدين سعد احمد -  262

 1627   برقم    20190310

 تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زغلول عباس شريف طارق -  263

 1627   برقم    20190310: 

:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  خطاب اسماعيل الدين حسام -  264

 1627   برقم    20190310

 ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محفوظ بن عمر بن على بن محمد -  265

 1627   برقم    20190310:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هالل توحيد عبدالكريم -  266

 1627   برقم    20190310

    20190310:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شونا اندريا -  267

 1627   برقم

 القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خياط يوسف بن يعقوب محمد بن يوسف -  268

 1627   برقم    20190310:  تاريخ ، المحدوده

:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الباز اسامه باسل -  269

 1627   برقم    20190310

 ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الحميد عبد كمال محمد اسامه -  270

 1627   برقم    20190310:  تاريخ

:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرفات حامد محمود -  271

 1627   برقم    20190310

:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحاته فوزى احمد -  272

 1627   برقم    20190310

 ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو ةشرك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاوش محمد محمد بن مهدى -  273

 1627   برقم    20190310:  تاريخ

:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هندية ابو الدين سعد احمد -  274

 1627   برقم    20190310

 تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زغلول عباس شريف طارق -  275

 1627   برقم    20190310: 

:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  خطاب اسماعيل الدين حسام -  276

 1627   برقم    20190310

 ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محفوظ بن عمر بن على بن محمد -  277

 1627   برقم    20190310:  تاريخ

:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هالل توحيد عبدالكريم -  278

 1627   برقم    20190310

    20190310:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شونا اندريا -  279

 1627   برقم

 القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خياط يوسف بن يعقوب محمد بن يوسف -  280

 1627   برقم    20190310:  تاريخ ، المحدوده

:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الباز اسامه باسل -  281

 1627   برقم    20190310

 ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الحميد عبد كمال محمد اسامه -  282

 1627   برقم    20190310:  تاريخ

:  تاريخ ، المحدوده القابضه الدوليه سدكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرفات حامد محمود -  283

 1627   برقم    20190310



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190310:  تاريخ ، القابضة الدولية سدكو شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحاته فوزى احمد -  284
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:  تاريخ ، القابضة الدولية سدكو شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاوش محمد محمد بن مهدى -  285

 1627   برقم    20190310

    20190310:  تاريخ ، القابضة الدولية سدكو شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هندية ابو الدين سعد احمد -  286

 1627   برقم

:  تاريخ ، القابضة الدولية سدكو شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زغلول عباس شريف طارق -  287

 1627   برقم    20190310

    20190310:  تاريخ ، القابضة الدولية سدكو شركة يمثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  خطاب اسماعيل الدين حسام -  288

 1627   برقم

:  تاريخ ، القابضة الدولية سدكو شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محفوظ بن عمر بن على بن محمد -  289

 1627   برقم    20190310

    20190310:  تاريخ ، القابضة الدولية سدكو شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هالل توحيد عبدالكريم -  290

 1627   برقم

   برقم    20190310:  تاريخ ، القابضة الدولية سدكو شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شونا اندريا -  291

1627 

:  تاريخ ، القابضة الدولية سدكو شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خياط يوسف بن يعقوب محمد بن يوسف -  292

 1627   برقم    20190310

   برقم    20190310:  تاريخ ، القابضة الدولية سدكو شركة يمثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الباز اسامه باسل -  293

1627 

:  تاريخ ، القابضة الدولية سدكو شركة يمثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الحميد عبد كمال محمد اسامه -  294

 1627   برقم    20190310

    20190310:  تاريخ ، القابضة الدولية سدكو شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرفات حامد محمود -  295

 1627   برقم

   برقم    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحاته فوزى احمد -  296
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:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاوش محمد محمد بن مهدى -  297

 1627   برقم    20190310

    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هندية ابو الدين سعد احمد -  298
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:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زغلول عباس شريف طارق -  299

 1627   برقم    20190310

    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  خطاب اسماعيل الدين حسام -  300

 1627   برقم

:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محفوظ بن عمر بن على بن محمد -  301

 1627   برقم    20190310



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هالل توحيد عبدالكريم -  302

 1627   برقم

   برقم    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شونا اندريا -  303

1627 

:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خياط يوسف بن يعقوب محمد بن يوسف -  304

 1627   برقم    20190310

   برقم    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الباز اسامه باسل -  305

1627 

:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الحميد عبد كمال محمد اسامه -  306

 1627   برقم    20190310

    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرفات حامد محمود -  307

 1627   برقم

   برقم    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحاته فوزى احمد -  308
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:  تاريخ ، انفستمنتس كسفرتالي شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاوش محمد محمد بن مهدى -  309

 1627   برقم    20190310

    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هندية ابو الدين سعد احمد -  310

 1627   برقم

:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زغلول عباس شريف طارق -  311

 1627   برقم    20190310

    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  خطاب اسماعيل الدين حسام -  312

 1627   برقم

:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محفوظ بن عمر بن على بن محمد -  313
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    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هالل توحيد عبدالكريم -  314

 1627   برقم

   برقم    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شونا اندريا -  315

1627 

:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خياط يوسف بن يعقوب محمد بن يوسف -  316

 1627   برقم    20190310

   برقم    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الباز اسامه باسل -  317
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    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرفات حامد محمود -  319

 1627   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190310:  تاريخ ، انفستمنتس اليكسفرت شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحاته فوزى احمد -  320
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 الحديدي صالح محمد خالد/ المهندس تفويض على المجلس وافق  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  344

 4214 ف ع ط  BYD 2014 موديل 1233 ف ع ط- التاليه اللوحات بارقام BYD ماركة سيارات خمسة بيع عقود على التوقيع في

 موديل 3654 أ ب ط - BYD 2014 موديل 1232 ف ع ط - BYD 2014 موديل - 1215 ف ع ط B Y D 2014 موديل -

2014 BYD2 (ثانيا )بكافة البيع و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في الحديدي صالح محمد خالد/  المهندس المجلس فوض 

 106   برقم    20190310:  تاريخ ، الحق له و المصري االهلي البنك او البنوك لصالح او  التوكيالت اصدار و للغير انواعه
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 الحديدي صالح محمد خالد/ المهندس تفويض على المجلس وافق  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  348

 4214 ف ع ط  BYD 2014 موديل 1233 ف ع ط- التاليه اللوحات بارقام BYD ماركة سيارات خمسة بيع عقود على التوقيع في

 موديل 3654 أ ب ط - BYD 2014 موديل 1232 ف ع ط - BYD 2014 موديل - 1215 ف ع ط B Y D 2014 موديل -

2014 BYD2 (ثانيا )بكافة البيع و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في الحديدي صالح محمد خالد/  المهندس المجلس فوض 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ذكر مما بعض او كل في الغير او يراه من توكيل او تفويض في  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  349

:  تاريخ ، الغير و القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة و البنوك امام التوثيق و العقاري الشهر مصلحه امام

 106   برقم    20190310
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:  تاريخ ، الغير و القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة و البنوك امام التوثيق و العقاري الشهر مصلحه امام
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 ذكر مما بعض او كل في الغير او يراه من توكيل او تفويض في  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  351

:  تاريخ ، الغير و القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة و البنوك امام التوثيق و العقاري الشهر مصلحه امام
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:  تاريخ ، الغير و القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة و البنوك امام التوثيق و العقاري الشهر مصلحه امام

 106   برقم    20190310

 ذكر مما بعض او كل في الغير او يراه من توكيل او تفويض في  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  353

:  تاريخ ، الغير و القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة و البنوك امام التوثيق و العقاري الشهر مصلحه امام

 106   برقم    20190310

 1563   برقم    20190311:  تاريخ ، مساهم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  غبلاير منير مجدى -  354

 التجاري بالسجل المذكوره و السابقه االختصاصات كافة بقاء مع -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  غبلاير منير مجدى -  355

 1563   برقم    20190311:  تاريخ ، العقاريه االصول في التصرف عدا ما هي كما  االداره مجلس اعضاء و ونائب لرئيس

 المجلس وافق-- -غاز طاقة - الطاقة و الغاز لشركة ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  كفافى الهامى محمد باكينام -  356

 :يلي كما اإلدارة مجلس أعضاء للساده التوقيع صالحيات منح علي باالجماع

 مجلس عضو مع مجتمعا الشركة عن التوقيع حق كفافي الهامي محمد باكينام/  االستاذة السيدة المنتدب اإلدارة مجلس عضو يمنح

 ومصلحة الرسمية والغير الرسمية الجهات جميع أمام ىالليث حسن حمدى طارق/ السيد واإلدارية المالية للشئون المنتدب اإلدارة

:  تاريخ ، لهما الممنوحة السلطات بعض أو كل فى الغير تفويض حق ولهما والبيع الشراء عقود على والتوثيق العقارى الشهر

 41123   برقم    20190311

 المجلس وافق-- -غاز طاقة - الطاقة و الغاز لشركة ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  كفافى الهامى محمد باكينام -  357

 :يلي كما اإلدارة مجلس أعضاء للساده التوقيع صالحيات منح علي باالجماع

 مجلس عضو مع مجتمعا الشركة عن التوقيع حق كفافي الهامي محمد باكينام/  االستاذة السيدة المنتدب اإلدارة مجلس عضو يمنح

 ومصلحة الرسمية والغير الرسمية الجهات جميع أمام الليثى حسن حمدى طارق/ السيد واإلدارية المالية للشئون المنتدب اإلدارة

:  تاريخ ، لهما الممنوحة السلطات بعض أو كل فى الغير تفويض حق ولهما والبيع الشراء عقود على والتوثيق العقارى الشهر

 41123   برقم    20190311

/  االستاذة السيدة المنتدب اإلدارة مجلس عضو يمنح كما -  منتدب عضو  مساهمة شركة  كفافى الهامى محمد باكينام -  358

 السيد اإلدارة مجلس عضو أو أبوبكر على عبدالحميد خالد/ المهندس السيد اإلدارة مجلس رئيس أو كفافي الهامي محمد باكينام

/ السيد واإلدارية المالية للشئون المنتدب اإلدارة مجلس عضو مع مجتمعا الشركة عن التوقيع حق جمعة سيد زكريا محمد/ األستاذ

 فى الغير تفويض حق ولهم األخرى األطراف مع والعقود اإلئتمانية والتسهيالت الرهون عقود أنواع كافة على الليثى حمدى طارق

 41123   برقم    20190311:  تاريخ ، عضو من كال يفوض كما - لهم الممنوحة السلطات بعض أو كل

/  االستاذة السيدة المنتدب اإلدارة مجلس عضو يمنح كما -  منتدب عضو  مساهمة شركة  كفافى الهامى محمد باكينام -  359

 السيد اإلدارة مجلس عضو أو أبوبكر على عبدالحميد خالد/ المهندس السيد اإلدارة مجلس رئيس أو كفافي الهامي محمد باكينام

/ السيد واإلدارية المالية للشئون المنتدب اإلدارة مجلس عضو مع مجتمعا الشركة عن التوقيع قح جمعة سيد زكريا محمد/ األستاذ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى الغير تفويض حق ولهم األخرى األطراف مع والعقود اإلئتمانية والتسهيالت الرهون عقود أنواع كافة على الليثى حمدى طارق

 41123   برقم    20190311:  تاريخ ، عضو من كال يفوض كما - لهم الممنوحة السلطات بعض أو كل

 الهامي محمد باكينام/  االستاذة السيدة المنتدب اإلدارة مجلس  منتدب عضو  مساهمة شركة  كفافى الهامى محمد باكينام -  360

  المالية للشئون المنتدب اإلدارة مجلس وعضو كفافي

 ووضع للشركة المملوكة واألسهم والسيارات للمنقوالت بالبيع التصرف فى مجتمعين الليثى حسن حمدى طارق/ السيد واإلدارية

 عضو من كال يفوض كما - لهما الممنوحة السلطات بعض أو كل فى الغير تفويض حق ولهما المديرين وتعيين الداخلية اللوائح

 ،/ السيد واإلدارية المالية للشئون المنتدب اإلدارة مجلس وعضو كفافي الهامي محمد باكينام/  االستاذة السيدة المنتدب اإلدارة مجلس

 41123   برقم    20190311:  تاريخ

 الهامي محمد باكينام/  االستاذة السيدة المنتدب اإلدارة مجلس  منتدب عضو  مساهمة شركة  كفافى الهامى محمد باكينام -  361

  المالية للشئون المنتدب اإلدارة مجلس وعضو كفافي

 ووضع للشركة المملوكة واألسهم والسيارات للمنقوالت بالبيع التصرف فى مجتمعين الليثى حسن حمدى طارق /السيد واإلدارية

 عضو من كال يفوض كما - لهما الممنوحة السلطات بعض أو كل فى الغير تفويض حق ولهما المديرين وتعيين الداخلية اللوائح

 ،/ السيد واإلدارية المالية للشئون المنتدب اإلدارة مجلس وعضو كفافي الهامي محمد باكينام/  االستاذة السيدة المنتدب اإلدارة مجلس

 41123   برقم    20190311:  تاريخ

 بيع عقود على التوقيع فى مجتمعين الليثى حسن حمدى طارق  منتدب عضو  مساهمة شركة  كفافى الهامى محمد باكينام -  362

 مجلس عضو من كال  يفوض كما - عادية الغير العمومية الجمعية من بقرار إال واألراضى العقارات عدا للشركة المملوكة األصول

 طارق/ السيد واإلدارية المالية للشئون المنتدب اإلدارة مجلس وعضو كفافي الهامي محمد باكينام/  االستاذة السيدة المنتدب اإلدارة

 أو كل فى الغير تفويض لهما ويحق أقصى حد بدون الشيكات على التوقيع و البنوك مع التعامل فى مجتمعين الليثى حسن حمدى

 . لهما الممنوحة السلطات بعض

 41123   برقم    20190311:  تاريخ ، الصالحيات جميع تلغي 

 بيع عقود على التوقيع فى مجتمعين الليثى حسن حمدى طارق  منتدب عضو  مساهمة شركة  كفافى الهامى محمد باكينام -  363

 مجلس عضو من كال  يفوض كما - عادية الغير العمومية الجمعية من بقرار إال واألراضى العقارات عدا للشركة المملوكة األصول

 طارق/ السيد واإلدارية المالية للشئون المنتدب اإلدارة مجلس وعضو كفافي الهامي محمد باكينام/  االستاذة السيدة المنتدب اإلدارة

 أو كل فى الغير تفويض لهما ويحق أقصى حد بدون الشيكات على التوقيع و البنوك مع التعامل فى مجتمعين ثىاللي حسن حمدى

 . لهما الممنوحة السلطات بعض

 41123   برقم    20190311:  تاريخ ، الصالحيات جميع تلغي 

 المترتبة االثار عدا فيما التجاري السجل في بها التأشير السابق  منتدب عضو  مساهمة شركة  كفافى الهامى محمد باكينام -  364

 41123   برقم    20190311:  تاريخ ،. عليها

 المترتبة االثار عدا فيما التجاري السجل في بها التأشير السابق  منتدب عضو  مساهمة شركة  كفافى الهامى محمد باكينام -  365

 41123   برقم    20190311:  تاريخ ،. عليها

 للشركة ممثال  " اسنبرو" البيئه لحماية اسيك شركة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زيتون على الحفيظ عبد اسامة -  366

: اوال  : معها تتعامل التي البنوك كافة لدي" اسنبرو" البيئة لحماية اسيك شركة عن التوقيع حق يكون - التجارة و للتنمية الوطنية

 مدير مع المنتدب العضو/ السيد او االدارة مجلس رئيس/ للسيد: ثانيا  . مجتمعين المنتدب العضو/ السيد و االدارة مجلس رئيس/ للسيد

 حدود في البشرية الموارد مدير مع المنتدب العضو/ السيد او االدارة مجلس رئيس/ للسيد: ثالثا  . جنيه مليون مبلغ حدود في المالي

 312   برقم    20190312:  تاريخ ، لماليا للمدير: رابعا  . جنيه الف مائة مبلغ

 حدود في مجتمعين التوقيع حق البشرية الموارد ومدير  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زيتون على الحفيظ عبد اسامة -  367

 312   برقم    20190312:  تاريخ ،. جنيه الف مائة مبلغ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 رئيس نائب السيد و االدارة مجلس رئيس للسيد -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  368

 ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق لهم و الشركة مال راس عن االفراج حق( منفردين او مجتمعين) االداره مجلس

 1196   برقم    20190313:  تاريخ ،

 رئيس نائب السيد و االدارة مجلس رئيس للسيد -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  369

 ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق لهم و الشركة مال راس عن االفراج حق( منفردين او مجتمعين) االداره مجلس

 1196   برقم    20190313:  تاريخ ،

 الشركة  معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المقصود عبد الغفار عبد سعيد عماد -  370

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

 بصفته الغفار عبد سعيد عماد/  وللسيد مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين

 في الحق  مجتمعين او منفردين االدارة مجلس رئيس نائب بصفته صقر الغفار عبد سعيد هانى/  والسيد االدارة مجلس رئيس

   برقم    20190313:  تاريخ ، والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

4291 

 الشركة  معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المقصود عبد الغفار عبد سعيد عماد -  371

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

 بصفته الغفار عبد سعيد عماد/  وللسيد مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين

 في الحق  مجتمعين او منفردين االدارة مجلس رئيس نائب بصفته صقر الغفار عبد سعيد هانى/  والسيد االدارة مجلس رئيس

   برقم    20190313:  تاريخ ، والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

4291 

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع  العام  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المقصود عبد الغفار عبد سعيد عماد -  372

 واالقتراض الحسابات غلقو وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 للغير او لنفسه التجارى الرسمى الرهن اجراء فى المصرى االهلى البنك توكيل وكذالك الغير او البنوك لصالح الرهون واجراء

 البنوك لصالح والمعنوية المادية المقومات كافة على والحيازى التجارى الرهن وعقود االئتمانية  التسهيالت عقود على والتوقيع

 4291   برقم    20190313:  تاريخ ، والتوقيع الشكلية  بالضمانات الرهن عقود على والتوقيع للغير او نفسها

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع  العام  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المقصود عبد الغفار عبد سعيد عماد -  373

 واالقتراض الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 للغير او لنفسه التجارى الرسمى الرهن اجراء فى المصرى االهلى البنك توكيل وكذالك الغير او البنوك لصالح الرهون واجراء

 البنوك لصالح والمعنوية المادية المقومات كافة على والحيازى التجارى الرهن وعقود االئتمانية  التسهيالت عقود على والتوقيع

 4291   برقم    20190313:  تاريخ ، والتوقيع الشكلية  بالضمانات الرهن عقود على والتوقيع للغير او نفسها

 بها مفتوح الغير والقروض الشيكات على  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المقصود عبد الغفار عبد سعيد عماد -  374

 وكافة الضمان وشهادات خطابات اصدار فى الحق ولهما ، اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل الشركة اصول وبيع اعتمادات

 ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله  اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور

 ابرام  والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

 بعض او كل في الغير تفويض او توكيل الحق وله األجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة

 4291   برقم    20190313:  تاريخ ،. ماذكر

 بها مفتوح الغير والقروض الشيكات على  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المقصود عبد الغفار عبد سعيد عماد -  375

 وكافة الضمان وشهادات خطابات اصدار فى الحق ولهما ، اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل الشركة اصول وبيع اعتمادات

 ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله  اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور

 ابرام  والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

 بعض او كل في الغير تفويض او توكيل الحق وله األجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة

 4291   برقم    20190313:  تاريخ ،. ماذكر

/  المهندس للسيد والتوقيع األدارة حق وتحديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الحميد عبد مبارك التواب عبد أكرم -  376

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية الجهات جميع وأمام أغراضها وضمن الشركة بأسم التعامل فى مبارك التواب عبد أكرم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 البنوك جميع مع ملالتعا صور وكافة ولمصلحتها الشركة بأسم والرهن األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

   برقم    20190313:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك أغراضها وضمن الشركة بأسم ذلك وكل والمصارف

2593 

/  المهندس للسيد والتوقيع األدارة حق وتحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحميد عبد مبارك التواب عبد هانى -  377

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية الجهات جميع وأمام أغراضها وضمن الشركة بأسم التعامل فى مبارك التواب عبد أكرم

 حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة بأسم والرهن األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

   برقم    20190313:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك أغراضها وضمن الشركة بأسم ذلك وكل والمصارف

2593 

 المهندس للسيد والتوقيع األدارة حق وتحديد  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الحميد عبد مبارك التواب عبد محمد -  378

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية الجهات جميع وأمام أغراضها وضمن الشركة بأسم التعامل فى مبارك التواب عبد أكرم/ 

 حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة بأسم والرهن األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

   برقم    20190313:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك أغراضها وضمن الشركة بأسم ذلك وكل والمصارف

2593 

 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الحميد عبد مبارك توابال عبد أكرم -  379

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله ولمصلحتها الشركة بأسم والمنقوالت والسيارات واألراضى العقارية

 العقود كافة وإبرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم

 ،.  ذكر ما بعض أو كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 2593   برقم    20190313:  تاريخ

 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحميد عبد مبارك التواب عبد هانى -  380

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله ولمصلحتها الشركة بأسم والمنقوالت والسيارات واألراضى العقارية

 العقود كافة وإبرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم

 ،.  ذكر ما بعض أو كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 2593   برقم    20190313:  تاريخ

 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الحميد عبد مبارك التواب عبد محمد -  381

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله ولمصلحتها الشركة بأسم والمنقوالت والسيارات واألراضى العقارية

 العقود كافة وإبرام جاريةوالت األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم

 ،.  ذكر ما بعض أو كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 2593   برقم    20190313:  تاريخ

 المهند لشركة العادية العامة الجمعية بموجب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  النجار محمد على عمرو -  382

 2011/7/27 بتاريخ األستثمار هيئة من  المعتمدة  م 2011/1/22 بتاريخ المنعقدة العقارية لألستثمارات

 لدى المستحقة التسويات عقود  على التوقيع حق له المنتدب العضو و األدارة مجلس رئيس النجار على عمرو/ الدكتور تفويض

 و الغير و للنفس القرض و الرهن و الشراء و البيع فى المصارف و البنوك لصالح الوكالة عقود على التوقيع و المصارف و البنوك

   برقم    20190313:  تاريخ ، المقايضة و البدل و العينى التخالص و للملكية المقيدة و الناقلة التصرفات كافة على المصادقة

29572 

 الصلح و التجنب و الفرز و القسمة و الهبة و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  النجار محمد على عمرو -  383

 و الوكيل لصالح عليه الحصول و الثمن قبض و الغير و للنفس التسجيل و التعامل أول تقديم و التقسيم قرارات أشهار و األبراء و

   برقم    20190313:  تاريخ ،.  ذكر ما كل أو بعض فى الغير توكيل أو تفويض لسيادته و الموكل عن نيابة مخالصات أعطاء

29572 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ ، موصي شريك الي  متضامن شريك من صفته تحويل -  متضامن شريك  بسيطة توصية  عمار احمد عبدهللا هشام -  384

 7973   برقم    20190313: 

 ، موصي شريك الي  متضامن شريك من صفته تحويل -  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد عبدهللا الباسط عبد احمد -  385

 7973   برقم    20190313:  تاريخ

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  عمار احمد عبدهللا هشام -  386

 الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فيمنفردا  الحق وله عمار احمد عبدهللا هشام/ السيد:  المتضامن للشريك

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من

 7973   برقم    20190313:  تاريخ ، التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد عبدهللا الباسط عبد احمد -  387

 الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل منفردافي  الحق وله عمار احمد عبدهللا هشام/ السيد:  المتضامن للشريك

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من

 7973   برقم    20190313:  تاريخ ، التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 متلكاتها وم الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على  متضامن شريك  بسيطة توصية  عمار احمد عبدهللا هشام -  388

 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 فى الحق

 وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية يهاالذن السندات كافة وتسديد

 7973   برقم    20190313:  تاريخ ، الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق

 وم الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد عبدهللا الباسط عبد احمد -  389

 ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية متلكاتها

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

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

    20190313:  تاريخ ، الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو

 7973   برقم

 26878   برقم    20190314:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ندا محمد محمد احمد -  390

 26878   برقم    20190314:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ندا محمد محمد احمد -  391

 26878   برقم    20190314:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد مهديال ابرهيم رفعت -  392

 26878   برقم    20190314:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد المهدي ابرهيم رفعت -  393

 26878   برقم    20190314:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمد محمد عمرو -  394

 26878   برقم    20190314:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمد محمد عمرو -  395

 26878   برقم    20190314:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العدوى حسين احمد حسين -  396

 26878   برقم    20190314:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العدوى حسين احمد حسين -  397

   برقم    20190314:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدين علم حسنين محمد محمود -  398

26878 

   برقم    20190314:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدين علم حسنين محمد محمود -  399

26878 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الدين علم حسنين محمد حمدى -  400

 26878   برقم    20190314

:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الدين علم حسنين محمد حمدى -  401

 26878   برقم    20190314

   برقم    20190314:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السيد احمد محمد محمد -  402

26878 

   برقم    20190314:  تاريخ ، الفنيه للشؤن  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السيد احمد محمد محمد -  403

26878 

   برقم    20190314:  تاريخ ،(  اخري مره تعيينه اعاده)  فرع  مدير  باالسهم محدودة  اسماعيل السيد السيد عادل محمد -  404

5588 

    20190314:  تاريخ ، استقالة -  الخبرة ذوى من منتدب عضو  مساهمة شركة  زعزوع اللطيف عبد اسماعيل ياسر -  405

 293   برقم

   برقم    20190314:  تاريخ ، استقالة -  الخبرة ذوى من منتدب عضو  مساهمة شركة  يوسف المنعم عبد عثمان حاتم -  406

293 

 الممنوحة الصالحيات افةك منحه مع  الخبرة ذوى من منتدب عضو  مساهمة شركة  زعزوع اللطيف عبد اسماعيل ياسر -  407

 293   برقم    20190314:  تاريخ ، 2019/3/1 من اعتبارا وذلك زعزوع اللطيف عبد اسماعيل ياسر/ للسيد

/ للسيد الممنوحة الصالحيات كافة منحه مع  الخبرة ذوى من منتدب عضو  مساهمة شركة  يوسف المنعم عبد عثمان حاتم -  408

 293   برقم    20190314:  تاريخ ، 2019/3/1 من اعتبارا وذلك زعزوع اللطيف عبد اسماعيل ياسر

)  خليل ابراهيم خليل/  المهندس السيد تفويض-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل ابراهيم خليل -  409

 حسابات وتشغيل فتح في(  االدارة مجلس رئيس نائب) خليل ابراهيم منير/ األستاذ والسيد(  المنتدب والعضو األدارة مجلس رئيس

 مصر جمهوريه وخارج داخل البنوك جميع في شرق A2(6،7) القطعة في والكائنه المنزليه لالجزة اليكتريك فريش بشركة خاصة

 والمصارف البنوك مع المعامالت انواع وجميع ، األئتمان وعقود ، الرهن وعقود المصرفيه التسهيالت عقود علي والتوقيع العربيه

 .الشركة عن الماليه والهيئات

 3558   برقم    20190314:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس/  المهندس للسيد ويحق

)  خليل ابراهيم خليل/  المهندس السيد تفويض-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل ابراهيم خليل -  410

 حسابات وتشغيل فتح في(  االدارة مجلس رئيس نائب) خليل ابراهيم منير/ األستاذ السيدو(  المنتدب والعضو األدارة مجلس رئيس

 مصر جمهوريه وخارج داخل البنوك جميع في شرق A2(6،7) القطعة في والكائنه المنزليه لالجزة اليكتريك فريش بشركة خاصة

 والمصارف البنوك مع المعامالت انواع وجميع ، األئتمان وعقود ، الرهن وعقود المصرفيه التسهيالت عقود علي والتوقيع العربيه

 .الشركة عن الماليه والهيئات

 3558   برقم    20190314:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس/  المهندس للسيد ويحق

)  خليل ابراهيم خليل/  المهندس السيد تفويض-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  خليل ابراهيم خليل -  411

 حسابات وتشغيل فتح في(  االدارة مجلس رئيس نائب) خليل ابراهيم منير/ األستاذ والسيد(  المنتدب والعضو األدارة مجلس رئيس

 مصر جمهوريه وخارج داخل البنوك جميع في شرق A2(6،7) القطعة في والكائنه المنزليه لالجزة اليكتريك فريش بشركة خاصة

 والمصارف البنوك مع المعامالت انواع وجميع ، األئتمان وعقود ، الرهن وعقود المصرفيه التسهيالت عقود علي والتوقيع العربيه

 .الشركة عن الماليه والهيئات

 3558   برقم    20190314:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس/  المهندس للسيد ويحق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

)  خليل ابراهيم خليل/  المهندس السيد تفويض-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  خليل ابراهيم خليل -  412

 حسابات وتشغيل فتح في(  االدارة مجلس رئيس نائب) خليل ابراهيم منير/ األستاذ والسيد(  المنتدب والعضو األدارة مجلس رئيس

 مصر جمهوريه وخارج خلدا البنوك جميع في شرق A2(6،7) القطعة في والكائنه المنزليه لالجزة اليكتريك فريش بشركة خاصة

 والمصارف البنوك مع المعامالت انواع وجميع ، األئتمان وعقود ، الرهن وعقود المصرفيه التسهيالت عقود علي والتوقيع العربيه

 .الشركة عن الماليه والهيئات

 3558   برقم    20190314:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس/  المهندس للسيد ويحق

 نائب والسيد خليل ابراهيم خليل/  المنتدب والعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل ابراهيم خليل -  413

 البنوك لدي الشركة عن سبق ما جميع عن والتوقيع التعامل في الغير تفويض في خليل ابراهيم منير/ االستاذ االدارة مجلس رئيس

 3558   برقم    20190314:  تاريخ ،. العربيه مصر جمهوريه وخارج داخل

 نائب والسيد خليل ابراهيم خليل/  المنتدب والعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل ابراهيم خليل -  414

 البنوك لدي الشركة عن سبق ما جميع عن والتوقيع التعامل في الغير تفويض في خليل ابراهيم منير/ االستاذ االدارة مجلس رئيس

 3558   برقم    20190314:  تاريخ ،. العربيه مصر جمهوريه وخارج داخل

 نائب والسيد خليل ابراهيم خليل/  المنتدب والعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  خليل ابراهيم خليل -  415

 البنوك لدي الشركة عن سبق ما جميع عن والتوقيع لالتعام في الغير تفويض في خليل ابراهيم منير/ االستاذ االدارة مجلس رئيس

 3558   برقم    20190314:  تاريخ ،. العربيه مصر جمهوريه وخارج داخل

 نائب والسيد خليل ابراهيم خليل/  المنتدب والعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  خليل ابراهيم خليل -  416

 البنوك لدي الشركة عن سبق ما جميع عن والتوقيع التعامل في الغير تفويض في خليل ابراهيم منير/ االستاذ االدارة مجلس رئيس

 3558   برقم    20190314:  تاريخ ،. العربيه مصر جمهوريه وخارج داخل

 االدارة مجلس رئيس كامل انور محمد/  المهندس يكون -  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  417

 الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في الحق مجتمعين او منفردين االدارة مجلس رئيس نائب كامل انور المنعم عبد/  االستاذ و

 ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة للغير كذلك و منقول، أو ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة انواعه بكافة

 بكافة الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع حق االدارة مجلس لرئيس و بذلك الخاصة حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة امام

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ، بالرهن التوكيل علي التوقيع و البنوك لصالح انواعه

 االدارة مجلس رئيس كامل انور محمد/  المهندس يكون -  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  418

 الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في الحق مجتمعين او منفردين االدارة مجلس رئيس نائب كامل انور المنعم عبد/  االستاذ و

 ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة للغير كذلك و منقول، أو ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة انواعه بكافة

 بكافة الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع حق االدارة مجلس لرئيس و بذلك الخاصة حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة امام

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ، بالرهن التوكيل علي التوقيع و البنوك لصالح انواعه

 االدارة مجلس رئيس كامل انور محمد/  المهندس يكون -  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  419

 الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في الحق مجتمعين او منفردين االدارة مجلس رئيس نائب كامل انور المنعم عبد/  االستاذ و

 ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة للغير كذلك و منقول، أو ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة انواعه بكافة

 بكافة الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع حق االدارة مجلس لرئيس و بذلك الخاصة حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة امام

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ، بالرهن التوكيل علي التوقيع و البنوك لصالح انواعه

 االدارة مجلس رئيس كامل انور محمد/  المهندس يكون -  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  420

 الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في الحق مجتمعين او منفردين االدارة مجلس رئيس نائب كامل انور المنعم عبد/  االستاذ و

 ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة للغير كذلك و منقول، أو ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة انواعه افةبك

 بكافة الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع حق االدارة مجلس لرئيس و بذلك الخاصة حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة امام

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ، بالرهن التوكيل علي التوقيع و البنوك لصالح انواعه

 االدارة مجلس رئيس كامل انور محمد/  المهندس يكون -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  421

 الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في الحق مجتمعين او منفردين االدارة مجلس رئيس نائب كامل انور المنعم عبد/  االستاذ و

 ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة للغير كذلك و منقول، أو ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة انواعه بكافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بكافة الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع حق االدارة مجلس لرئيس و بذلك الخاصة حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة امام

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ، بالرهن التوكيل علي التوقيع و البنوك لصالح انواعه

 االدارة مجلس رئيس كامل انور محمد/  المهندس يكون -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  422

 الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في الحق مجتمعين او منفردين االدارة مجلس رئيس نائب كامل انور المنعم عبد/  االستاذ و

 ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة للغير كذلك و منقول، أو ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة انواعه بكافة

 بكافة الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع حق االدارة مجلس لرئيس و بذلك الخاصة حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة امام

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ، بالرهن التوكيل علي التوقيع و البنوك لصالح انواعه

 االدارة مجلس رئيس كامل انور محمد/  المهندس يكون -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  423

 الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في الحق مجتمعين او منفردين االدارة مجلس رئيس نائب كامل انور المنعم عبد/  االستاذ و

 ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة للغير كذلك و منقول، أو ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة انواعه بكافة

 بكافة الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع حق االدارة مجلس لرئيس و بذلك الخاصة حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة امام

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ، بالرهن التوكيل علي التوقيع و البنوك لصالح انواعه

 االدارة مجلس رئيس كامل انور محمد/  المهندس يكون -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  424

 الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في الحق مجتمعين او منفردين االدارة مجلس رئيس نائب كامل انور المنعم عبد/  االستاذ و

 ذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة للغير كذلك و منقول، أو ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة انواعه بكافة

 بكافة الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع حق االدارة مجلس لرئيس و بذلك الخاصة حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة امام

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ، بالرهن التوكيل علي التوقيع و البنوك لصالح انواعه

 له و للغير و للنفس الصناعية التنمية لبنك انواعة بكافة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  يننورالد محمد وحيد محمد -  425

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ،. الغير أو البنوك لصالح ذلك و الغير تفويض أو توكيل في الحق

 له و للغير و للنفس الصناعية التنمية لبنك انواعة بكافة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  426

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ،. الغير أو البنوك لصالح ذلك و الغير تفويض أو توكيل في الحق

 له و للغير و للنفس الصناعية التنمية لبنك انواعة بكافة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  427

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ،. الغير أو البنوك لصالح ذلك و الغير تفويض أو توكيل في الحق

 له و للغير و للنفس الصناعية التنمية لبنك انواعة بكافة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  428

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ،. الغير أو البنوك لصالح ذلك و الغير تفويض أو توكيل في الحق

 له و للغير و للنفس الصناعية التنمية لبنك انواعة بكافة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  429

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ،. الغير أو البنوك لصالح ذلك و الغير تفويض أو توكيل في الحق

 له و للغير و للنفس الصناعية التنمية لبنك انواعة بكافة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  430

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ،. الغير أو البنوك لصالح ذلك و الغير تفويض أو توكيل في الحق

 له و للغير و للنفس الصناعية التنمية لبنك انواعة بكافة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  431

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ،. الغير أو البنوك لصالح ذلك و الغير تفويض أو توكيل في الحق

 له و للغير و للنفس الصناعية التنمية لبنك انواعة بكافة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نورالدين محمد وحيد محمد -  432

 3984   برقم    20190314:  تاريخ ،. الغير أو البنوك لصالح ذلك و الغير تفويض أو توكيل في الحق

    20190314:  تاريخ ، استقالة -  الخبرة ذوى من منتدب عضو  مساهمة شركة  زعزوع اللطيف عبد اسماعيل ياسر -  433

 2195   برقم

   برقم    20190314:  تاريخ ، استقالة -  الخبرة ذوى من منتدب عضو  مةمساه شركة  يوسف المنعم عبد عثمان حاتم -  434

2195 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الممنوحة الصالحيات كافة منحه مع  الخبرة ذوى من منتدب عضو  مساهمة شركة  زعزوع اللطيف عبد اسماعيل ياسر -  435

 2195   برقم    20190314:  تاريخ ، 2019/3/1 من اعتبارا وذلك زعزوع اللطيف عبد اسماعيل ياسر/ للسيد

/ للسيد الممنوحة الصالحيات كافة منحه مع  الخبرة ذوى من منتدب عضو  مساهمة شركة  يوسف المنعم عبد عثمان حاتم -  436

 2195   برقم    20190314:  تاريخ ، 2019/3/1 من اعتبارا وذلك زعزوع اللطيف عبد اسماعيل ياسر

 تكون ان علي المجلس وافق التنفيذي المنتدب العضو و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المحالوى محمد بيومى احمد -  437

 و االدارة مجالس رئاسة -1 -: كاالتي التنفيذي العضو و ادارة مجلس رئيس المحالوى محمد بيومى احمد/  السيد اخصاصات

  العادية غير و العادية العامة الجمعيات

  الغير و القضاء امام الشركة تمثيل -2

  الشركة اعمال بكافة القيام -3

   منفردا التوقيع حق وله الحسابات غلق و ايداعها و الشيكات صرف و بالبنوك الحسابات فتح حق له -4

:  تاريخ ، العقاري الشهر امام والتوقيع الحيازي و العقاري و التجاري الرهن ابرام و البنوك من االقتراض حق -5

 2570   برقم    20190317

  البنوك مع العقود كافة ابرام و التوثيق و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المحالوى محمد بيومى احمد -  438

  البنوك مع القروض و االئتمانية التسهيالت كافة ابرام -6

 الرقابة هيئة و الصناعية التنمية هيئة و والضرائب التجاري السجل و الحرة المناطق و لالستثمار العامة الهيئة مع التعامل -7

  الحكومية وغير الحكومية الهيئات كافة و االجتماعية التأمينات هيئة و الجديدة العمرانية المجتمعات هيئة و المالية للرقابة العامة

  المستشارين كافة و القانونيين المستشارين و الحسابات مراقبي عقود ابرام -8

 2570   برقم    20190317:  تاريخ ، المديرين و الموظفين عزل و تعيين -9

 عقود وابرام منهم كل اختصاصات تحديد و بالشركة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المحالوى محمد بيومى احمد -  439

  العمل

 مع كانت اي الحقوق قبض و واإلبراء الصلح عقود ابرام و المحاكم جميع امام القضائية الدعاوى في المحامين توكيل -10

  والبنوك حكومية الغير و الحكومية الجهات جميع

  الوكالة عقود و التوكيالت الغاء و الوكالة عقود علي التوقيع -11

  ذكر ما بعض او كل في البنوك و النفس و الغير توكيل حق له -12

   برقم    20190317:  تاريخ ،. السابقة التوقيعات كافة الغاء او الشركة عن التوقيع حق له من تفويض في الحق -13

2570 

 علي التوقيع حق له و للشركة االداريه و الماليه الصالحيات كافة له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد فايده -  440

 تاسيس عقود علي التوقيع و الخاصة و الحكومية و الرسميه الجهات كافة امام التوقيع صالحية له و منفردا ماليه قيمه باي الشيكات

 و التوثيق و العقاري الشهر مصلحة و المال لسوق العامه الهيئه و لالستثمار العامة الهيئه امام التوقيع و التعديل عقود و الشركات

 في الحق له و ادارتها و لديها الحسابات فاتح و البنوك لدي التوقيع و البنوك لدي الشركة تمثيل و التجاري السجل مصلحة امام

 948   برقم    20190318:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 حق له و للشركة االداريه و الماليه الصالحيات كافة له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عالم جمال ابراهيم -  441

 علي التوقيع و الخاصة و الحكومية و الرسميه الجهات كافة امام قيعالتو صالحية له و منفردا ماليه قيمه باي الشيكات علي التوقيع

 العقاري الشهر مصلحة و المال لسوق العامه الهيئه و لالستثمار العامة الهيئه امام التوقيع و التعديل عقود و الشركات تاسيس عقود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 له و ادارتها و لديها الحسابات فاتح و البنوك لدي التوقيع و البنوك لدي الشركة تمثيل و التجاري السجل مصلحة امام و التوثيق و

 948   برقم    20190318:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق

 و للشركة االداريه و الماليه الصالحيات كافة له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  أحمد الحليم عبد محمد -  442

 التوقيع و الخاصة و الحكومية و الرسميه الجهات كافة امام التوقيع صالحية له و منفردا ماليه قيمه باي الشيكات علي التوقيع حق له

 الشهر مصلحة و المال لسوق العامه الهيئه و لالستثمار العامة الهيئه امام التوقيع و التعديل عقود و الشركات تاسيس عقود علي

 و لديها الحسابات فاتح و البنوك لدي التوقيع و البنوك لدي الشركة تمثيل و التجاري السجل مصلحة امام و التوثيق و العقاري

 948   برقم    20190318:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق له و ادارتها

 اعضاء من صالحيات من منحه سبق بما االخالل عدم مع  مالى مدير  مساهمة شركة  AYHAN BILGIN بيلجين ايهان -  443

  االتية الصالحيات منحه الحاليين والمديرين اداره مجلس

 وغي الحكوميه الجهات كافة امام يلزم ما كافة واتخاذ الشركه وتمثيل التوقيع في الحق  AYDIN AKSU اكزو ايدين للسيد  -:أوال

 للتأمينات العامه والهيئة المرور ووحدات وإدارات الداخليه ووزارة الحرة والمناطق لالستثمار العامه الهيئة ومنها الحكوميه

 المواني وكافة المصرية الجمارك ومصلحة الضرائب ومصلحة العقاري الشهر ومصلحه التجاري السجل ومصلحه االجتماعية

 1401   برقم    20190318:  تاريخ ، وأدارت المصريه

 مجلس اعضاء من صالحيات من منحه سبق بما االخالل عدم مع  مالى مدير  مساهمة شركة  AYDIN AKSU اكزو ايدن -  444

  االتية الصالحيات منحه الحاليين والمديرين اداره

 وغي الحكوميه الجهات كافة امام يلزم ما كافة واتخاذ الشركه وتمثيل التوقيع في الحق  AYDIN AKSU اكزو ايدين للسيد  -:أوال

 للتأمينات العامه والهيئة المرور ووحدات وإدارات الداخليه ووزارة الحرة والمناطق لالستثمار العامه ئةالهي ومنها الحكوميه

 المواني وكافة المصرية الجمارك ومصلحة الضرائب ومصلحة العقاري الشهر ومصلحه التجاري السجل ومصلحه االجتماعية

 1401   برقم    20190318:  تاريخ ، وأدارت المصريه

  ومديريات والهجرة العامله القوي ووزارة الزراعي الحجز  مالى مدير  مساهمة شركة  AYHAN BILGIN بيلجين ايهان -  445

 للمياه القابضه والشركة وأفرعها للكهرباء القابضه والشركة والجنسية والهجرة الجوازات ومصلحة والعمل التشغيل ومكاتب

 القومي والجهاز لالتصاالت المصريه الشركه و بتروتريد و للبترول العامه والهيئة أفرعهاو الطبيعيه للغازات القابضه والشركة

 العامه والهيئة رمضان من العاشر مدينة وجهاز العمرانية المجتمعات وهيئة المحمول خدمات شركات وكافة االتصاالت لتنظيم

 1401   برقم    20190318:  ريختا ، التجارة ووزارة التجاريه العالمات وإدارة الصناعية للتنمية

  ومديريات والهجرة العامله القوي ووزارة الزراعي الحجز  مالى مدير  مساهمة شركة  AYDIN AKSU اكزو ايدن -  446

 للمياه القابضه والشركة وأفرعها للكهرباء القابضه والشركة والجنسية والهجرة الجوازات ومصلحة والعمل التشغيل ومكاتب

 القومي والجهاز لالتصاالت المصريه الشركه و بتروتريد و للبترول العامه والهيئة وأفرعها الطبيعيه للغازات القابضه والشركة

 العامه والهيئة رمضان من العاشر مدينة وجهاز العمرانية المجتمعات وهيئة المحمول خدمات شركات وكافة االتصاالت لتنظيم

 1401   برقم    20190318:  تاريخ ، التجارة ووزارة التجاريه العالمات وإدارة الصناعية للتنمية

 والتجارة الصناعه ووزارة البيئة شئون وجهاز الخارجية  مالى مدير  مساهمة شركة  AYHAN BILGIN بيلجين ايهان -  447

 تعيين/  والواردات دراتالصا علي للرقابة العامه والهيئة(  QIZ) المؤهله الصناعية المناطق ووحده الصادرات دعم وصندوق

  واإلقرارات الغير لدي والتشغيل والمقاوالت والخدمات والتوريدات العمل عقود علي والتوقيع والموظفين العمال  وعزل وترقيه

 . الملكيه نقل اجراءات وإتمام العقاري  الشهر امام وتسجيلها  السيارات  وشراء بيع عقود علي والتوقيع والتعهدات

 1401   برقم    20190318:  تاريخ ، الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل في الحق

 وصندوق والتجارة الصناعه ووزارة البيئة شئون وجهاز الخارجية  مالى مدير  مساهمة شركة  AYDIN AKSU اكزو ايدن -  448

  وعزل وترقيه تعيين/  والواردات الصادرات علي للرقابة العامه والهيئة(  QIZ) المؤهله الصناعية المناطق ووحده الصادرات دعم

 والتعهدات  واإلقرارات الغير لدي والتشغيل والمقاوالت والخدمات والتوريدات العمل عقود علي والتوقيع والموظفين العمال

 . الملكيه نقل جراءاتا وإتمام العقاري  الشهر امام وتسجيلها  السيارات  وشراء بيع عقود علي والتوقيع

 1401   برقم    20190318:  تاريخ ، الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل في الحق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير  مالى مدير  مساهمة شركة  AYHAN BILGIN بيلجين ايهان -  449

 حق له وكذلك اغراضها وضمن ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل الضمان وشهادات خطابات واستصدار اشكالهم بكافة الخاص

 في والحق المال رأس عن االفراج وحق الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك مع التعامل

 السندات  كافة وتسديد وتحويل وتوقيع الماليه المبالغ ودفع قبض وحق وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه مستخدمي وعزل تعيين

 1401   برقم    20190318:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي  والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير  مالى مدير  مساهمة شركة  AYDIN AKSU اكزو ايدن -  450

 مع التعامل حق له وكذلك اغراضها وضمن ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل الضمان وشهادات خطابات واستصدار اشكالهم بكافة

 وعزل تعيين في والحق المال رأس عن االفراج وحق الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 االذنيه السندات  كافة وتسديد وتحويل وتوقيع الماليه المبالغ ودفع قبض وحق وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه مستخدمي

 1401   برقم    20190318:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي  والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 في الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركه  مالى مدير  مساهمة شركة  AYHAN BILGIN بيلجين ايهان -  451

 1401   برقم    20190318:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل

 او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركه  مالى مدير  مساهمة شركة  AYDIN AKSU اكزو ايدن -  452

 1401   برقم    20190318:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض

 جميع الغاء و. للشركة مالي كمدير منصبه من اقالته  مالى مدير  مساهمة شركة  AYHAN BILGIN بيلجين ايهان -  453

 1401   برقم    20190318:  تاريخ ،.  له الممنوحه السلطات و الصالحيات

 و الصالحيات جميع الغاء و. للشركة مالي كمدير منصبه من اقالته  مالى مدير  مساهمة شركة  AYDIN AKSU اكزو ايدن -  454

 1401   برقم    20190318:  تاريخ ،.  له الممنوحه السلطات

   برقم    20190318:  تاريخ ، رونديني فابيو/  السيد من بدال  الفرع  مدير  محدودة مسئولية ذات  تيسي جوزيبي -  455

1359 

 فى   مجتمعيين المنتدب والعضو االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان انحمد محمد عبدهللا -  456

 بكافة الخاص القطاع و  العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل

 اصول بيع و الرهن و االقتراض حق و الحسابات فتح و  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم

 الصول  التجاري الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و الشركة

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ، مستخدمى عزل و تعيين فى الحق له و المنقولة و العقارية ممتلكاتها و الشركه

   مجتمعيين المنتدب والعضو االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زعرب حماد محمد احمد حماد -  457

 بكافة الخاص القطاع و  العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل فى

 اصول بيع و الرهن و االقتراض حق و الحسابات فتح و  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم

 الصول  التجاري الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و الشركة

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ، مستخدمى عزل و تعيين فى الحق له و المنقولة و العقارية ممتلكاتها و الشركه

 المنتدب والعضو االدارة مجلس لرئيس  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل على الهادى عبد محمود -  458

 القطاع و  العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل فى   مجتمعيين

 الرهن و االقتراض حق و الحسابات فتح و  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص

  التجاري الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و الشركة اصول بيع و

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ، مستخدمى عزل و تعيين فى الحق له و المنقولة و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول

 فى   مجتمعيين المنتدب والعضو االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان محمد سليمان رباب -  459

 بكافة الخاص القطاع و  العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل

 اصول بيع و الرهن و االقتراض حق و الحسابات فتح و  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم

 الصول  التجاري الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و الشركة

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ، مستخدمى عزل و تعيين فى الحق له و المنقولة و العقارية ممتلكاتها و الشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التعامل فى   مجتمعيين المنتدب والعضو االدارة مجلس لرئيس  منتدب عضو  مساهمة شركة  سالمان حماد خليل محمد -  460

 و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و  العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم

 و الشركة اصول بيع و الرهن و االقتراض حق و الحسابات فتح و  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك

 و الشركه الصول  التجاري الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ، مستخدمى عزل و تعيين فى الحق له و المنقولة و العقارية ممتلكاتها

 التعامل فى   مجتمعيين المنتدب والعضو االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحفنى محمد احمد -  461

 و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و  العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم

 و الشركة اصول بيع و الرهن و االقتراض حق و الحسابات فتح و  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك

 و الشركه الصول  التجاري الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع حق له كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ، مستخدمى عزل و تعيين فى الحق له و المنقولة و العقارية ممتلكاتها

  حق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان حمدان محمد عبدهللا -  462

 الصفقات و المشارطات  العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض

   برقم    20190318:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى

3210 

  حق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زعرب حماد محمد احمد حماد -  463

 الصفقات و المشارطات  العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض

   برقم    20190318:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى

3210 

 و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل على الهادى عبد محمود -  464

  العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض  حق له و اجورهم

:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 3210   برقم    20190318

  حق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان محمد سليمان رباب -  465

 الصفقات و المشارطات  العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض

   برقم    20190318:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى

3210 

 قبض  حق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء  منتدب عضو  مساهمة شركة  سالمان حماد خليل محمد -  466

 التى الصفقات و المشارطات  العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق

  ودفع قبض  حق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحفنى محمد احمد -  467

 تتعلق التى الصفقات و المشارطات  العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان حمدان محمد عبدهللا -  468

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زعرب حماد محمد احمد حماد -  469

    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل على الهادى عبد محمود -  470

 3210   برقم

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان محمد سليمان رباب -  471

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   منتدب عضو  مساهمة شركة  سالمان حماد خليل محمد -  472

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحفنى محمد احمد -  473



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان حمدان محمد عبدهللا -  474

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زعرب حماد محمد احمد حماد -  475

    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل على الهادى عبد محمود -  476

 3210   برقم

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان محمد سليمان رباب -  477

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   منتدب عضو  مساهمة شركة  سالمان حماد خليل محمد -  478

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   ةادار مجلس عضو  مساهمة شركة  الحفنى محمد احمد -  479

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان حمدان محمد عبدهللا -  480

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زعرب حماد محمد احمد حماد -  481

    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل على الهادى عبد محمود -  482

 3210   برقم

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان محمد سليمان رباب -  483

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   منتدب عضو  مساهمة شركة  سالمان حماد خليل محمد -  484

 3210   برقم    20190318:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحفنى محمد احمد -  485

 للشريك الرسمية الجهات كافة ماما والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  احليج ادم -  486

 جميع أمام إغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله منفردا    ADAM , AHLYGE احليج أدم/  السيد  المتضامن

 عقود علي التوقيع حق له وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 وعزل تعيين  حق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة  امام التوقيع حق وله والبيع الشراء

 6392   برقم    20190319:  تاريخ ، وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 للشريك الرسمية الجهات كافة امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  احليج ادم -  487

 جميع أمام إغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله منفردا    ADAM , AHLYGE احليج أدم/  السيد  المتضامن

 عقود علي التوقيع حق له وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 وعزل تعيين  حق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة  امام التوقيع حق وله والبيع الشراء

 6392   برقم    20190319:  تاريخ ، وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض  في الحق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  احليج ادم -  488

 او توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 . ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع ايداع أو سحب من البنوك جميع مع التعامل في الحق له و 

 6392   برقم    20190319:  تاريخ ، منفردا    والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض  في الحق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  احليج ادم -  489

 او توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 . ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع ايداع أو سحب من البنوك جميع مع التعامل في الحق له و 

 6392   برقم    20190319:  تاريخ ، منفردا    والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان

:  تاريخ ، المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  HASSAN H. IBRAHIM ابراهيم حسين حسن -  490

 29099   برقم    20190319



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

 55 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 -  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد محمد العربى السيد -  491

  السيد محمد العربى السيد/  السيد المتضامنين للشريكان

 و انواعها بكافة البنوك من والرهن االقتراض حق ولهما - منفردين او مجتمعين - سليمان محمد هللا عبد ننى/   والسيده المتضامن- 

 الشركة ممتلكات و اصول بيع حق لهما و منفردين او مجتمعين البنوك امام الشركاء باقي عن و نفسهما عن التوقيع و اختصاصتها

:  تاريخ ، الشركاء عدا ما هذا في الغير توكيل حق لهما و منفردين او مجتمعين معدات و االت و سيارات و مباني و اراضي من

 3501   برقم    20190319

 األعمال  جميع تكون أن بشرط منفردين او مجتمعين الموصين  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد محمد العربى السيد -  492

 3501   برقم    20190319:  تاريخ ،. إختصاصاتها وضمن الشركة بعنوان هى عنه تصدر التى

 الرسميه الجهات أمام والمسئوليه والتوقيع االدارة حق يكون  -  شريك و مدير  بسيطة توصية  على محمد اسامة احمد -  493

 الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا على محمد أسامة أحمد المتضامن األول للشريك

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع لعاما والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من

 3156   برقم    20190320:  ختاري ، على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  التعامل

 الرسميه الجهات أمام والمسئوليه والتوقيع االدارة حق يكون  -  شريك و مدير  بسيطة توصية  على محمد اسامة احمد -  494

 الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا على محمد أسامة أحمد المتضامن األول للشريك

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من

 3156   برقم    20190320:  تاريخ ، على التوقيع حق له وكذلك فوالمصار البنوك جميع مع  التعامل

 الرسميه الجهات أمام والمسئوليه والتوقيع االدارة حق يكون  -  شريك و مدير  بسيطة توصية  على محمد اسامة احمد -  495

 الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا على محمد أسامة أحمد المتضامن األول للشريك

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من

 3156   برقم    20190320:  تاريخ ، على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  التعامل

 الرسميه الجهات أمام والمسئوليه والتوقيع االدارة حق يكون  -  شريك و مدير  تضامن شركة  على محمد اسامة احمد -  496

 الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا على محمد أسامة أحمد المتضامن األول للشريك

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من

 3156   برقم    20190320:  تاريخ ، على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  التعامل

 الرسميه الجهات أمام والمسئوليه والتوقيع االدارة حق يكون  -  شريك و مدير  تضامن شركة  على محمد اسامة احمد -  497

 الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا على محمد أسامة أحمد المتضامن األول للشريك

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من

 3156   برقم    20190320:  تاريخ ، على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  التعامل

 الرسميه الجهات أمام والمسئوليه والتوقيع االدارة حق يكون  -  شريك و مدير  تضامن شركة  على محمد اسامة احمد -  498

 الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا على محمد أسامة أحمد المتضامن األول للشريك

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من

 3156   برقم    20190320:  تاريخ ، على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  التعامل

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود  شريك و مدير  بسيطة توصية  على محمد اسامة احمد -  499

 فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واألراضى

 كافة وتسديد يعوب وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية األذنية السندات

 3156   برقم    20190320:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود  شريك و مدير  بسيطة توصية  على محمد اسامة احمد -  500

 فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واألراضى

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين

 توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية األذنية السندات

 3156   برقم    20190320:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود  شريك و مدير  بسيطة توصية  على محمد اسامة احمد -  501

 فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واألراضى

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين

 توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية األذنية السندات

 3156   برقم    20190320:  تاريخ ، الموصيين كينالشري عدا ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود  شريك و مدير  تضامن شركة  على محمد اسامة احمد -  502

 فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واألراضى

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين

 توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية األذنية السندات

 3156   برقم    20190320:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود  شريك و مدير  تضامن شركة  على محمد اسامة احمد -  503

 فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واألراضى

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين

 توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة تبمعامال تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية األذنية السندات

 3156   برقم    20190320:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود  شريك و مدير  تضامن شركة  على محمد اسامة احمد -  504

 فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واألراضى

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين

 توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية األذنية السندات

 3156   برقم    20190320:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض

   برقم    20190320:  تاريخ ، 00 منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور الرحمن عبد -  505

2013 

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، 00 منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور محمد -  506

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، 00 منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور محمود -  507

   برقم    20190320:  تاريخ ، 00 منتدب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حلمى محمد حلمى وفاء -  508

2013 

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، 00 منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور احمد -  509

   برقم    20190320:  تاريخ ، 000 منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور الرحمن عبد -  510

2013 

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، 000 منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور محمد -  511

   برقم    20190320:  تاريخ ، 000 منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور محمود -  512

2013 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190320:  تاريخ ، 000 منتدب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حلمى محمد حلمى وفاء -  513

2013 

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، 000 منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور احمد -  514

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور الرحمن عبد -  515

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور محمد -  516

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور محمود -  517

   برقم    20190320:  تاريخ ، منتدب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حلمى محمد حلمى وفاء -  518

2013 

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور احمد -  519

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور الرحمن عبد -  520

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور محمد -  521

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور محمود -  522

   برقم    20190320:  تاريخ ، منتدب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حلمى محمد حلمى وفاء -  523

2013 

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور احمد -  524

 بنفس سنوات 3 لمدة االدارة مجلس مدة تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور الرحمن عبد -  525

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل

 تشكيل بنفس سنوات 3 لمدة االدارة مجلس مدة تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور محمد -  526

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، االدارة مجلس

 تشكيل بنفس سنوات 3 لمدة االدارة مجلس مدة تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور محمود -  527

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، االدارة مجلس

 بنفس سنوات 3 لمدة االدارة مجلس مدة تجديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حلمى محمد حلمى وفاء -  528

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل

 تشكيل بنفس سنوات 3 لمدة االدارة مجلس مدة تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين نور احمد -  529

 2013   برقم    20190320:  تاريخ ، االدارة مجلس

 ولهم الغير مع عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الفنجرى ابراهيم محمد ابراهيم -  530

 او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا افيم باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى  منفردين او مجتمعين

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل الحق منفردين او مجتمعين ولهم

  والقطاع االعمال وقطاع

:  تاريخ ، التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 30848   برقم    20190324



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 او مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم احمد محمد رضا -  531

 أو القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى  منفردين

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل الحق منفردين او مجتمعين ولهم

  والقطاع االعمال وقطاع

:  تاريخ ، التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 30848   برقم    20190324

 ولهم الغير مع عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  النبي عبد محمد عوض سامح -  532

 او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى  منفردين او مجتمعين

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل الحق منفردين او مجتمعين ولهم

  والقطاع االعمال وقطاع

:  تاريخ ، التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 30848   برقم    20190324

 مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  بحيرى محمد حمدى محمد -  533

 أو القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى  منفردين او

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل الحق منفردين او مجتمعين ولهم

  والقطاع االعمال وقطاع

:  تاريخ ، التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 30848   برقم    20190324

 الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الفنجرى ابراهيم محمد ابراهيم -  534

 . ولمصلحتها الشركة باسم السيارات وبيع شراء فى الحق منفردين لهما كما والرهن االقتراض وحق المال رأس عن واالفراج

 مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة الصول  والرهن الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 30848   برقم    20190324:  تاريخ ، والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

 واالفراج الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم احمد محمد رضا -  535

 . ولمصلحتها الشركة باسم السيارات وبيع شراء فى الحق منفردين لهما كما والرهن االقتراض وحق المال رأس عن

 مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة الصول  والرهن لشراءا عقود على التوقيع حق لهما وكذلك

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 30848   برقم    20190324:  تاريخ ، والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

 الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  النبي عبد محمد عوض سامح -  536

 . ولمصلحتها الشركة باسم السيارات وبيع شراء فى الحق منفردين لهما كما والرهن االقتراض وحق المال رأس عن واالفراج

 مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة الصول  والرهن الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 30848   برقم    20190324:  تاريخ ، والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 واالفراج الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  بحيرى محمد حمدى محمد -  537

 . ولمصلحتها الشركة باسم السيارات وبيع شراء فى الحق نفردينم لهما كما والرهن االقتراض وحق المال رأس عن

 مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة الصول  والرهن الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 30848   برقم    20190324:  تاريخ ، والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

 حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الفنجرى ابراهيم محمد ابراهيم -  538

 30848   برقم    20190324:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما التأسيس عقود على التوقيع

 حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم احمد محمد رضا -  539

 30848   برقم    20190324:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما التأسيس عقود على التوقيع

 حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  النبي عبد محمد عوض سامح -  540

 30848   برقم    20190324:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما التأسيس عقود على التوقيع

 حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  بحيرى محمد حمدى محمد -  541

 30848   برقم    20190324:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما التأسيس عقود على التوقيع

 30848   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الفنجرى ابراهيم محمد ابراهيم -  542

 30848   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم احمد محمد رضا -  543

 30848   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  النبي عبد محمد عوض سامح -  544

 30848   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  بحيرى محمد حمدى محمد -  545

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد إبراهيم محمد أسامه -  546

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد عمر -  547

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد هللا عبد -  548

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمي محمد ابراهيم محمد احمد -  549

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد خالد -  550

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   امع مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى  إبراهيم محمد إبراهيم محمد -  551

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه عبدالصمد عبدالرحمن فاطمة -  552

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد إبراهيم محمد أسامه -  553

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد عمر -  554

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد هللا عبد -  555

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   مدير  ةمحدود مسئولية ذات  المسلمي محمد ابراهيم محمد احمد -  556

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد خالد -  557

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى  إبراهيم محمد إبراهيم محمد -  558

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه عبدالصمد عبدالرحمن فاطمة -  559



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد إبراهيم محمد أسامه -  560

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد عمر -  561

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد هللا عبد -  562

 5390   مبرق    20190324:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمي محمد ابراهيم محمد احمد -  563

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد خالد -  564

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى  إبراهيم محمد إبراهيم محمد -  565

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه عبدالصمد عبدالرحمن فاطمة -  566

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة  المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد إبراهيم محمد أسامه -  567

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

 . العامة للجمعية التنفيذية

 ابراهيم محمد احمد/  السيد و  المسلمى محمد إبراهيم محمد أسامه/ والسيد المسلمى  إبراهيم محمد إبراهيم محمد/ للسيد ويكون 

 محمد عمر/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد خالد/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد هللا عبد/  السيد و المسلمي محمد

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، المديرون المسلمي محمد ابراهيم

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة  المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد عمر -  568

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

 . العامة للجمعية التنفيذية

 ابراهيم محمد احمد/  السيد و  المسلمى محمد إبراهيم محمد أسامه/ والسيد المسلمى  إبراهيم محمد إبراهيم محمد/ للسيد ويكون 

 محمد عمر/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد خالد/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد هللا عبد/  السيد و المسلمي محمد

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، المديرون المسلمي محمد ابراهيم

 ،في ولهم الغير مع عالقتها في الشركة  المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد هللا عبد -  569

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

 . العامة للجمعية

 ابراهيم محمد احمد/  السيد و  المسلمى محمد إبراهيم محمد أسامه/ والسيد المسلمى  إبراهيم محمد إبراهيم محمد/ للسيد ويكون 

 محمد عمر/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد خالد/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد هللا عبد/  السيد و المسلمي محمد

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، المديرون المسلمي محمد ابراهيم

 ،في ولهم الغير مع عالقتها في الشركة  المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمي محمد ابراهيم محمد احمد -  570

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

 . العامة للجمعية

 ابراهيم محمد احمد/  السيد و  المسلمى محمد إبراهيم محمد أسامه/ والسيد المسلمى  مإبراهي محمد إبراهيم محمد/ للسيد ويكون 

 محمد عمر/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد خالد/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد هللا عبد/  السيد و المسلمي محمد

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، المديرون المسلمي محمد ابراهيم

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة  المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد خالد -  571

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

 . العامة للجمعية التنفيذية

 ابراهيم محمد احمد/  السيد و  المسلمى محمد إبراهيم محمد أسامه/ والسيد المسلمى  إبراهيم محمد إبراهيم محمد/ للسيد ويكون 

 محمد عمر/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد خالد/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد هللا عبد/  السيد و المسلمي محمد

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، المديرون المسلمي محمد ابراهيم

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة  المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى  إبراهيم محمد إبراهيم محمد -  572

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . العامة للجمعية التنفيذية

 ابراهيم محمد احمد/  السيد و  المسلمى محمد إبراهيم محمد أسامه/ والسيد المسلمى  إبراهيم محمد إبراهيم محمد/ للسيد ويكون 

 محمد عمر/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد خالد/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد هللا عبد/  السيد و المسلمي محمد

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، المديرون المسلمي محمد ابراهيم

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة  المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه عبدالصمد عبدالرحمن فاطمة -  573

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

 . العامة للجمعية التنفيذية

 ابراهيم محمد احمد/  السيد و  المسلمى محمد إبراهيم محمد أسامه/ والسيد المسلمى  إبراهيم محمد إبراهيم محمد/ للسيد ويكون 

 محمد عمر/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد خالد/  السيد و المسلمي محمد ابراهيم محمد هللا عبد/  السيد و المسلمي محمد

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، المديرون المسلمي محمد ابراهيم

 في الحق  لهم و منفردين أو مجتمعين  بالشركة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد إبراهيم محمد أسامه -  574

 الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع إيداع و سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

 على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود

 في الحق  لهم و منفردين أو مجتمعين  بالشركة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد عمر -  575

 الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع إيداع و سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

 على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود

 التعامل في الحق  لهم و منفردين أو مجتمعين  بالشركة  مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد هللا عبد -  576

 بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم

 خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع إيداع و سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم

 عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء

 التعامل في الحق  لهم و منفردين أو مجتمعين  بالشركة  مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمي محمد ابراهيم محمد احمد -  577

 بكافة الخاص والقطاع ألعمالا وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم

 خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع إيداع و سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم

 عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء

 في الحق  لهم و منفردين أو مجتمعين  بالشركة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد خالد -  578

 الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع إيداع و سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

 على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود

 في الحق  لهم و منفردين أو مجتمعين  بالشركة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى  إبراهيم محمد إبراهيم محمد -  579

 الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع إيداع و سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

 على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض قوح الضمان وشهادات خطابات

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود

 في الحق  لهم و منفردين أو مجتمعين  بالشركة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه عبدالصمد عبدالرحمن فاطمة -  580

 الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع إيداع و سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

 على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 5390   برقم    20190324:  تاريخ ، والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود

 العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد إبراهيم محمد أسامه -  581

  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل

 والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة سديدوت وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم

    20190324:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 5390   برقم

 العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد عمر -  582

  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل

 والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم

    20190324:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 5390   برقم

 والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد هللا عبد -  583

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

   برقم    20190324:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

5390 

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمي محمد ابراهيم محمد احمد -  584

 حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

   برقم    20190324:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم جلباأل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

5390 

 العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى محمد ابراهيم محمد خالد -  585

  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل

 والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم

    20190324:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 5390   برقم

 العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المسلمى  إبراهيم محمد إبراهيم محمد -  586

  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل

 والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم

    20190324:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 5390   برقم

 العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه عبدالصمد عبدالرحمن فاطمة -  587

  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل

 والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع غالمبال ودفع قبض حق ولهم

    20190324:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 5390   برقم

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  588

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  589

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  590

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  591

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي يناثن او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  592

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  593

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  594

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  595

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  596

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي ادقص عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  597

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  598

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  599

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  600

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن قيعالتو و االدارة حق يملك  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  601

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  602

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  603

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  604

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  605

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  606

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين ركاءللش بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  607

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  608

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  609

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  كوجين تك احمد -  610

 طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير

 بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد

 بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما

 و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  كوجين تك احمد -  611

 طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير

 بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد

 بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  612

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  613

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير

 كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  614

 صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات
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36431 

 شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  687

 حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك(  متضامن

 عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة

 و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق

   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض

36431 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

 72 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  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  688

 حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك(  متضامن

 عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة

 و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق

   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض

36431 

 شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  689

 حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك(  متضامن

 عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة

 و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق

   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض

36431 

 حق يملك(  متضامن شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  كوجين تك احمد -  690

 للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة

 احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  نالمتضامني

 مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او

 حق يملك(  متضامن شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  كوجين تك احمد -  691

 للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة

 احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين

 مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او

 شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  692

 حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك(  متضامن

 عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة

 و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق

   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض

36431 

 شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  693

 حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك(  متضامن

 عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة

 و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق

   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض

36431 

 يكشر) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  694

 حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك(  متضامن

 عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة

 و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق

   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض

36431 

 شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  695

 حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك(  متضامن

 عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق

   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض

36431 

 حق يملك(  متضامن شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  كوجين تك احمد -  696

 للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة

 احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين

 مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او

 حق يملك(  متضامن شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  كوجين تك احمد -  697

 للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة

 احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين

 مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او

 حق يملك(  متضامن شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  كوجين تك احمد -  698

 للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة

 احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين

 مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير فويضت حق لهم و االقل علي اثنين او

 حق يملك(  متضامن شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  كوجين تك احمد -  699

 للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة

 احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين

 مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او

 حق يملك(  متضامن شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  كوجين تك احمد -  700

 للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة

 احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين

 مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او

 حق يملك(  متضامن شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  كوجين تك احمد -  701

 للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة

 احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين

 مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او

 شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  702

 حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك(  متضامن

 عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة

 و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق

   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض

36431 

 شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  703

 حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك(  متضامن

 عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق

   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض

36431 

 شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  704

 حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك(  متضامن

 عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة

 و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق

   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض

36431 

 شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  705

 حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة حق يملك(  متضامن

 عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين للشركاء بالبنوك الشركة

 و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك احمد - السويدي صادق

   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او مجتمعين الرهن و االقتراض

36431 

 حق يملك(  متضامن شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  كوجين تك احمد -  706

 للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة

 احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين

 مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او

 حق يملك(  متضامن شريك) الي( موصي شريك) من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  كوجين تك احمد -  707

 للشركاء بالبنوك الشركة حسابات علي والتوقيع فتح و الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع و االدارة

 احمد - السويدي صادق عماد طلعت احمد - السويدي صادق عماد طلعت عماد- السويدي صادق الدين عماد طلعت)  المتضامنين

 مجتمعين الرهن و االقتراض و السيارات و المنقولة و الثابتة االصول بيع كذلك و منهم االقل علي اثنين او مجتمعين(   كوجين تك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ، بعض او كل في الغير تفويض حق لهم و االقل علي اثنين او

 الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  708

 السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك  وكذلك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض و

 الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  709

 السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك  وكذلك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض و

 الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  710

 السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك  وكذلك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض و

 الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  711

 السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك  وكذلك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض و

 الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  712

 السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك  وكذلك

 36431   برقم    20190326:  ريختا ،.  منفردا الرهن و االقتراض و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  713

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  714

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  715

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  716

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  717

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  718

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  719

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  720

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  721

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  722

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت عماد -  723

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  724

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  725

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  726

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  727

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  728

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن يكشر  تضامن شركة  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  729

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

/  المتضامن للشريك  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  كوجين تك احمد -  730

 منفردا الرهن و االقتراض و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،. 

/  المتضامن للشريك  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  كوجين تك احمد -  731

 منفردا الرهن و االقتراض و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،. 

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  732

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  733

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  734

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  السويدى صادق عماد طلعت احمد -  735

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

/  المتضامن للشريك  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  كوجين تك احمد -  736

 منفردا الرهن و االقتراض و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،. 

/  المتضامن للشريك  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  كوجين تك احمد -  737

 منفردا الرهن و االقتراض و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،. 

/  المتضامن للشريك  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  كوجين تك احمد -  738

 منفردا الرهن و االقتراض و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

/  المتضامن للشريك  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  كوجين تك احمد -  739

 منفردا الرهن و االقتراض و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،. 

/  المتضامن للشريك  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  كوجين تك احمد -  740

 منفردا الرهن و االقتراض و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،. 

/  المتضامن للشريك  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  بسيطة توصية  كوجين تك احمد -  741

 منفردا الرهن و االقتراض و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،. 

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  742

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  743

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  744

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  منفردا الرهن و االقتراض

  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت -  745

 و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت/  المتضامن للشريك

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،.  امنفرد الرهن و االقتراض

/  المتضامن للشريك  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  كوجين تك احمد -  746

 منفردا الرهن و االقتراض و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،. 

/  المتضامن للشريك  وكذلك الموصين الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما  متضامن شريك  تضامن شركة  كوجين تك احمد -  747

 منفردا الرهن و االقتراض و السيارات و المنقوله و الثابته االصول بيع كذلك و التوقيع حق السويدى احمد صادق الدين عماد طلعت

 36431   برقم    20190326:  تاريخ ،. 

/  الدكتور السيد من كل تفويض -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  748

 مجــلس رئيس نائب) الشحات محمد إبراهيم أحمد/  والسيد(  المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس) الشحات إبراهيم محمد إبراهيم

 رمضان من العاشر بمدينة` 3أ الصناعية بالمنطقة 17 رقم الصناعية األرض قطعة بيـع في  منفردين أو مجتمعين( اإلدارة

 للغير عنها والتنازل وإنشاءات مباني من عليها ما وكذا غير ال مربعا مترا ألف وعشرون اثنين فقط 2م22000 اإلجمالية ومساحتها

 567   برقم    20190326:  تاريخ ، الحكومية الجهات كافة أمـام والتوقيع للغير ملكيتها بنقل الخاصة التوكيالت إصدار و

/  الدكتور السيد من كل تفويض -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  749

 مجــلس رئيس نائب) الشحات محمد إبراهيم أحمد/  والسيد(  المنتدب والعضو اإلدارة جلسم رئيس) الشحات إبراهيم محمد إبراهيم

 رمضان من العاشر بمدينة` 3أ الصناعية بالمنطقة 17 رقم الصناعية األرض قطعة بيـع في  منفردين أو مجتمعين( اإلدارة

 للغير عنها والتنازل وإنشاءات مباني من عليها ما وكذا غير ال مربعا مترا ألف وعشرون اثنين فقط 2م22000 اإلجمالية ومساحتها

 567   برقم    20190326:  تاريخ ، الحكومية الجهات كافة أمـام والتوقيع للغير ملكيتها بنقل الخاصة التوكيالت إصدار و

/  الدكتور السيد من كل تفويض -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  750

 مجــلس رئيس نائب) الشحات محمد إبراهيم أحمد/  والسيد(  المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس) الشحات إبراهيم محمد إبراهيم

 رمضان من العاشر بمدينة` 3أ الصناعية بالمنطقة 17 رقم الصناعية األرض قطعة بيـع في  منفردين أو مجتمعين( اإلدارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 للغير عنها والتنازل وإنشاءات مباني من عليها ما وكذا غير ال مربعا مترا ألف وعشرون اثنين فقط 2م22000 اإلجمالية ومساحتها

 567   برقم    20190326:  تاريخ ، الحكومية الجهات كافة أمـام والتوقيع للغير ملكيتها بنقل الخاصة التوكيالت إصدار و

/  الدكتور السيد من كل تفويض -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  751

 مجــلس رئيس نائب) الشحات محمد إبراهيم أحمد/  والسيد(  المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس) الشحات إبراهيم محمد إبراهيم

 رمضان من العاشر بمدينة` 3أ الصناعية منطقةبال 17 رقم الصناعية األرض قطعة بيـع في  منفردين أو مجتمعين( اإلدارة

 للغير عنها والتنازل وإنشاءات مباني من عليها ما وكذا غير ال مربعا مترا ألف وعشرون اثنين فقط 2م22000 اإلجمالية ومساحتها

 567   برقم    20190326:  تاريخ ، الحكومية الجهات كافة أمـام والتوقيع للغير ملكيتها بنقل الخاصة التوكيالت إصدار و

 التوقيع وكذا التصرف بهذا الصلة ذات  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  752

 567   برقم    20190326:  تاريخ ،. الذكر سالفة القطعة ببيع الصلة ذات والنهائية االبتدائية البيع عقود على

 التوقيع وكذا التصرف بهذا الصلة ذات  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  753

 567   برقم    20190326:  تاريخ ،. الذكر سالفة القطعة ببيع الصلة ذات والنهائية االبتدائية البيع عقود على

 التوقيع وكذا التصرف بهذا الصلة ذات  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  754

 567   برقم    20190326:  تاريخ ،. الذكر سالفة القطعة ببيع الصلة ذات والنهائية االبتدائية البيع عقود على

 التوقيع وكذا تصرفال بهذا الصلة ذات  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  755

 567   برقم    20190326:  تاريخ ،. الذكر سالفة القطعة ببيع الصلة ذات والنهائية االبتدائية البيع عقود على

 معامالت على التوقيع حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشديفات ارشيد المجيد عبد تحسين -  756

 ان فى الحق االدارة لمجلس و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها و الشركة

 مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضآ يخولهم ان و مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين

 5634   برقم    20190328:  تاريخ ، -

 2980   برقم    20190331:  تاريخ ، حسابات  مدير  مساهمة شركة  Ameya Shanbhag شانباج اميا -  757

:  تاريخ ، حسابات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Shekhar Wariar Ravindranath رافيندراناث واريار شيكار -  758

 2980   برقم    20190331

    20190331:  تاريخ ، حسابات  عام مدير  مساهمة شركة  Dhaneshwar Jaywant Patil باتيل جايوانت دانيشوار -  759

 2980   برقم

 على الشركة عن التوقيع  يكون ان على الموافقه  -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  760

 والعضو اإلدارة مجلس يسرئ الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد/  السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو

 العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب الجبالى، حسين نبهان سالمة حمدان/  ،والسيد المنتدب

 وبيع البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب

 . وإقفالها البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول

 1196   برقم    20190331:  تاريخ ، -2

 على الشركة عن التوقيع  يكون ان على الموافقه  -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  761

 والعضو اإلدارة مجلس رئيس الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد/  السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو

 العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب الجبالى، حسين نبهان سالمة حمدان/  ،والسيد المنتدب

 وبيع البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب

 . وإقفالها البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول

 1196   برقم    20190331:  تاريخ ، -2

 حسين نبهان حسين محمد/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  762

 علي حسن السيد سعيد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اإلجتماعية التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الصعيدي

 للرقابة العامة والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة ةالعام والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة

 1196   برقم    20190331:  تاريخ ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المالية

 حسين نبهان حسين محمد/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  763

 علي حسن السيد سعيد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي

 اإلجتماعية التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الصعيدي

 للرقابة العامة والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة

 1196   برقم    20190331:  تاريخ ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المالية

 المرور وإدارة التجاري السجل وإدارات ومكاتب  ادارة مجلس رئيس  ةمساهم شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  764

 والوزارات والهيئات الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل

 وخبراء واالستشاريين والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة

 أمام التوقيع وكذلك. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب

 1196   برقم    20190331:  تاريخ ، والغير الحكومية والهيئات المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر

 المرور وإدارة التجاري السجل وإدارات ومكاتب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  765

 والوزارات والهيئات الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل

 وخبراء واالستشاريين والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها واعهاأن بكافة والمحاكم العدل ووزارة

 أمام التوقيع وكذلك. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب

 1196   برقم    20190331:  تاريخ ، والغير الحكومية والهيئات المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر

 البيع وعقود اإليجارات عقود وكذلك حكومية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  766

 وجهاز الجديدة المدن أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير

 وتسلم تسليم وفى البضائع وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة

 ومصالح كانت أيا اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق

 1196   برقم    20190331:  تاريخ ، العمل ومكتب بالشركة الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة

 البيع وعقود اإليجارات عقود وكذلك حكومية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  767

 وجهاز الجديدة المدن أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير

 وتسلم تسليم وفى البضائع وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة

 ومصالح كانت أيا اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق

 1196   برقم    20190331:  تاريخ ، العمل ومكتب بالشركة الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة

 من الخام البرتقال شراء عقود على التوقيع وكذلك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  768

 لصالح والمشتراه المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين

 توثيق وكذلك بها الخاصة العقود على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة

 توكيل في الحق ولهم،  الشركة إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع

 1196   برقم    20190331:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير

 من الخام قالالبرت شراء عقود على التوقيع وكذلك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  769

 لصالح والمشتراه المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين

 توثيق وكذلك بها الخاصة العقود على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة

 توكيل في الحق ولهم،  الشركة إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع

 1196   برقم    20190331:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 -2 اكبينار رامزان -1  ضد اول نصر مدينة مستانف جنح 2018 لسنة 5959 رقم الدعوى فى صادر محكمة حكم موجب -  1

 8362   برقم    20190324:  تاريخ ، تحميل(   ديسوول)  السياحيه المشروعات الداره مصر بيجاس5959  انجيت برهان

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، 447  2024/03/27 يجدد(  دسوانى موهان هارى)لصاحبها واللمبات الترانسات لتصنيع اليتنج جى اس -  1

 3929   برقم    20190310

   برقم    20190311:  تاريخ ، 459  2023/11/23 الى يجدد(  MG EGYPT)  ناكاش افى لصاحبها ايجيبت جى ام -  2
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 268   برقم    20190311:  تاريخ ، 496  2020/5/29 الي يجدد  جندى سعد هانى لصاحبها العمومية للتوريدات البطل -  3

    20190311:  تاريخ ، 464  2021/1/20 الى يجدد  سيد الحى عبد محمود حمدى لصاحبها والنسيج للغزل تكس سلفر -  4

 3979   برقم

    20190317:  تاريخ ، 538  2022/12/30 الى يجدد  أحمد إبراهيم السيد محمود لصاحبها  العمومية للتوريدات الزعيم -  5

 5106   برقم

   برقم    20190317:  تاريخ ، 540  2016/5/23 الي يجدد  جبر محمود ابراهيم وليد لصاحبها جبر ابراهيم وليد منشاة -  6

909 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 541  2021/5/22 الي يجدد  جبر محمود ابراهيم وليد لصاحبها جبر ابراهيم وليد منشاة -  7

909 

    20190318:  تاريخ ، 552  2022/01/04 الي يجدد  حمد رياض حسن عصام لصاحبها العقاري لالستثمار الذهبي النسر -  8

 4509   برقم

    20190319:  تاريخ ، 573  2023/9/10 الي يجدد  عياد سالمان ابراهيم سليمان لصاحبها العقاري لالستثمار العيادى ابناء -  9

 5568   برقم

 ، 605  2022/3/10 الي يجدد  بسيونى محمد مصطفى محمد عمرو لصاحبها المحركات و للكهرباء الهندسيه الورشة -  10

 1622   برقم    20190324:  تاريخ

    20190324:  تاريخ ، 602  2022/1/24 الي يجدد  الجازوى صالح على محمد لصاحبها  الشنط لصناعة المنورة المدينة -  11

 4539   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الي يجدد  الجازوى صالح على محمد لصاحبها والتصدير واالستيراد انواعها بكافة الشنط لصناعة المنورة المدينة -  12

 4539   برقم    20190324:  تاريخ ، 602  2022/1/24

 5222   برقم    20190324:  تاريخ ، 598  2023/2/17 الي يجدد  شطا محمد سعيد عوض لصاحبها جروب يورسعيد -  13

 645  2016/11/22 الى يجدد  عيسى احمد متولى صالح لصاحبها االعالف واضافات والكيماويات للمطهرات فارم ايجى -  14

 1218   برقم    20190331:  تاريخ ،

 646  2021/11/22 الى يجدد  عيسى احمد متولى صالح لصاحبها االعالف واضافات والكيماويات للمطهرات فارم ايجى -  15

 1218   برقم    20190331:  تاريخ ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 3004   برقم    20190303:  تاريخ ، 406  2019/10/11 الي يجدد(  م0م0ش) انترناشيونال ترافيل مان سولى -  1

 2719   برقم    20190304:  تاريخ ، 416  2024/2/3 الي يجدد  شريكيه و تاوضروس فؤاد موريس -  2

 13363   برقم    20190304:  تاريخ ، 411  2024/3/21 الي يجدد  لالدوية الطبية المهن شركة -  3

 يجدد  لالدوية الطبية المهن شركة فى المندمجة الشركة 81 لسنة 159 القانون الحكام الدوائية للصناعات العالمية الشركة دمج -  4

 13363   برقم    20190304:  تاريخ ، 411  2024/3/21 الي

 13363   برقم    20190304:  تاريخ ، 411  2024/3/21 الي يجدد  بى يو ام  M U P لالدوية الطبية المهن -  5

 3871   برقم    20190304:  تاريخ ، 414  2024/3/1 الي يجدد  م.م.ش الزراعى والتصنيع لالنتاج العالمية -  6

 2583   برقم    20190306:  تاريخ ، 430  2023/11/2 الي يجدد  شريكته و سليمان حافظ حنيدق هللا عبد -  7

 2583   برقم    20190306:  تاريخ ، 430  2023/11/2 الي يجدد  شريكته و سليمان حافظ حنيدق هللا عبد -  8

    20190306:  تاريخ ، 438  2024/2/24 الى يجدد  وشريكه العمايم ابو محمد محمد السيد/د الداجنى لالستثمار العمايم ابو -  9

 3859   برقم

:  تاريخ ، 438  2024/2/24 الى يجدد  وشريكته العمايم ابو محمد محمد السيد/ د الداجنى ستثمارلال العمايم ابو شركة -  10

 3859   برقم    20190306

 2056   برقم    20190307:  تاريخ ، 446  2023/3/7 الي يجدد  بيرو تورزم شرم شركة -  11

    20190310:  تاريخ ، 452  2024/3/1 الي يجدد  سليمان عطيه الحميد عبد محمد و محمد مصطفى محمود أحمد -  12

 2764   برقم

    20190310:  تاريخ ، 452  2024/3/1 الي يجدد  ابراهيم رمضان محممد عبدهللا و سليمان عطيه الحميد عبد محمد -  13

 2764   برقم

  2019/02/22 الي يجدد  وشريكته اسماعيل على ابراهيم محمد العالى الضغط ووصالت انابيب النتاج الحديثة المصرية -  14

 27189   برقم    20190310:  تاريخ ، 450



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190310:  تاريخ ، 450  2019/02/22 الي يجدد  البالستيك منتجات و العالى الضغط وصالت النتاج المصريه -  15

 27189   برقم

 الي يجدد  شركاة و اسماعيل على ابراهيم محمد0 عالىال الضغط ووصالت انابيب النتاج الحديثة الصينية المصرية -  16

 27189   برقم    20190310:  تاريخ ، 450  2019/02/22

  2024/2/22 الي يجدد  وشريكته اسماعيل على ابراهيم محمد العالى الضغط ووصالت انابيب النتاج الحديثة المصرية -  17

 27189   برقم    20190310:  تاريخ ، 451

    20190310:  تاريخ ، 451  2024/2/22 الي يجدد  البالستيك منتجات و العالى الضغط وصالت النتاج المصريه -  18

 27189   برقم

 الي يجدد  شركاة و اسماعيل على ابراهيم محمد0 العالى الضغط ووصالت انابيب النتاج الحديثة الصينية المصرية -  19

 27189   برقم    20190310:  تاريخ ، 451  2024/2/22

:  تاريخ ، 456  2023/3/10 الي يجدد  وشركاه البساينه عزات هللا عبد والجينز الجاهزه المالبس لصناعه ديزل -  20

 25863   برقم    20190310

:  تاريخ ، 456  2023/3/10 الي يجدد  وشريكه ابراهيم حامد محمد والجينزو الجاهزه المالبس لصناعه ديزل -  21

 25863   برقم    20190310

 4675   برقم    20190311:  تاريخ ، 463  2022/4/17 الى يجدد  البالستيكية للصناعات األوسط الشرق -  22

 4675   برقم    20190311:  تاريخ ، 463  2022/4/16 الي يجدد  البالستيكية للصناعات األوسط الشرق -  23

 4937   برقم    20190311:  تاريخ ، 460  2022/9/30 الي يجدد  يكهوشر مرسى  على مصطفى محمد -  24

 5689   برقم    20190311:  تاريخ ، 495  2024/2/1 الي يجدد  م م ذ ش الزراعية امبكس مصر -  25

 4923   برقم    20190313:  تاريخ ، 515  2022/9/24 الي يجدد  وشريكيه محمود اسماعيل رضوان اسماعيل -  26

:  تاريخ ، 524  2023/10/2 الي يجدد  السويس حرة منطقة الباهاما بجزر المحدودة الدولية دوالم لشركة فرع -  27

 5588   برقم    20190314

 1703   برقم    20190317:  تاريخ ، 549  2022/7/16 الي يجدد  الزراعية للتنمية فيرت جينرال شركه -  28

 2666   برقم    20190317:  تاريخ ، 550  2024/1/5 الي يجدد  شريكته و النجار احمد محمود نجاح شركة -  29

 5397   برقم    20190318:  تاريخ ، 557  2023/4/21الي يجدد  jet express اكسبريس جيت -  30

 2602   برقم    20190318:  تاريخ ، 550  2023/11/13 الي يجدد  وشريكه المغازى محمد ساهر -  31

 5736   برقم    20190319:  تاريخ ، 570  2024/3/16 الي يجدد  وشريكيه هللا ساق حافظ الرحمن عبد محمد -  32

 5686   برقم    20190319:  تاريخ ، 569  2024/1/21 الي يجدد  الطبية للتحاليل استرا معامل -  33

 5538   برقم    20190319:  تاريخ ، 572  2023/8/5 الي يجدد  األخشاب وتجارة لالستيراد اإلسماعيلية شركة -  34

  2024/3/16 الي يجدد(  وشركاه بشر منصور محمد باهلل المعتز محمد) جالس سيتى نيو الزجاج لتصنيع اللواء شركة -  35

 3902   برقم    20190319:  تاريخ ، 565

 3902   برقم    20190319:  تاريخ ، 565  2024/3/16 الي يجدد  وشريكته باهلل المعتز محمد حازم -  36



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190319:  تاريخ ، 567  2024/04/18 الي يجدد  بالست ايجى(  السويدى)  البالستيك لصناعة المصريه -  37

3957 

   برقم    20190319:  تاريخ ، 567  2024/04/18 الي يجدد  م.م.ش(  بالست سيد)  البالستيك لصناعة المصرية -  38

3957 

    20190319:  تاريخ ، 567  2024/04/18 الي يجدد  م.م.ش(  بالست ايجى)  البالستيك لصناعة المصرية الشركة -  39

 3957   برقم

 25793   برقم    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد(   وشركاه بخيت رسمى) للصناعه البطل -  40

    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد  وشركاه ذكى عايد وهانى التجميل ومستحضرات للعطور كاسيا -  41

 25793   برقم

 25793   برقم    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد  وشريكه بخيت رسمى للصناعه البطل شركه -  42

:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد(  شريكيه و عبدة صادق سامح) التجميل ومستحضرات للعطور كاسيا -  43

 25793   برقم    20190320

 الي يجدد  شركاة و عبدة صادق سامح**  التجميل مستحضرات و للعطور( Plex) بلكس البطل:  الى الشركه أسم تعديل -  44

 25793   برقم    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16

 25793   برقم    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد  وشركاه الحميد عبد عصمت محمد -  45

 25793   برقم    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد(   وشركاه بخيت رسمى) للصناعه البطل -  46

    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد  وشركاه ذكى عايد وهانى التجميل ومستحضرات للعطور كاسيا -  47

 25793   برقم

 25793   برقم    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد  وشريكه بخيت رسمى للصناعه البطل شركه -  48

:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد(  شريكيه و عبدة صادق سامح) التجميل ومستحضرات للعطور كاسيا -  49

 25793   برقم    20190320

 الي يجدد  شركاة و عبدة صادق سامح**  التجميل مستحضرات و للعطور( Plex) بلكس البطل:  الى الشركه أسم تعديل -  50

 25793   برقم    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16

 25793   برقم    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد  وشركاه الحميد عبد عصمت محمد -  51

 25793   برقم    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد(   وشركاه بخيت رسمى) للصناعه طلالب -  52

    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد  وشركاه ذكى عايد وهانى التجميل ومستحضرات للعطور كاسيا -  53

 25793   برقم

 25793   برقم    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد  وشريكه بخيت رسمى للصناعه البطل شركه -  54

:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد(  شريكيه و عبدة صادق سامح) التجميل ومستحضرات للعطور كاسيا -  55

 25793   برقم    20190320

 الي يجدد  شركاة و عبدة صادق سامح* * التجميل مستحضرات و للعطور( Plex) بلكس البطل:  الى الشركه أسم تعديل -  56

 25793   برقم    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16

 25793   برقم    20190320:  تاريخ ، 582  2023/4/16 الي يجدد  وشركاه الحميد عبد عصمت محمد -  57



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 5584   برقم    20190320:  تاريخ ، 580  2023/09/30 الي يجدد  والثقافية الفنية لالستشارات التراثية -  58

 5741   برقم    20190321:  تاريخ ، 595  2024/3/17 الي يجدد  األسماك وتجارة والتصدير لإلستيراد تريد الريسكو -  59

 الى يجدد(  2019/3/21 بتاريخ رمضان من العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم)  وشريكه فرج محمد إسماعيل محمد -  60

 5267   برقم    20190321:  تاريخ ، 592  2023/2/27

 2203   برقم    20190321:  تاريخ ، 591  2023/4/8 الي يجدد  وشريكيها حسين طه جيهان -  61

    20190324:  تاريخ ، 606  2023/3/5 الى يجدد  بالخارج المصرية العمالة اللحاق العربى الخليج و مصر شركة -  62

 30848   برقم

 2793   برقم    20190324:  تاريخ ، 344  2024/3/22 الى يجدد  االراضى استزراع و الستصالح الهاشمية -  63

   برقم    20190324:  تاريخ ، 596  2024/3/19 الى يجدد(  م.م.ش) األدوية وتجارة لتصنيع إنترناشونال فارما نالى -  64

5744 

 4149   برقم    20190324:  تاريخ ، 602  2021/6/6 الي يجدد  السياحية المشروعات الدارة مصر بيجاس -  65

 4149   برقم    20190324:  تاريخ ، 17  2021/6/6 الي يجدد  السياحية المشروعات الدارة مصر بيجاس -  66

   برقم    20190325:  تاريخ ، 614  2024/2/17 الي يجدد  والليزيك العيون لجراحات التخصصي المحروسة مركز -  67

5703 

    20190325:  تاريخ ، 611  2023/1/5 الي يجدد(   وشريكيه المعطى عبد زكريا محمد)  ومنتجاته الورق لتصنيع سيناء -  68

 25379   برقم

    20190325:  تاريخ ، 611  2023/1/5 الي يجدد  وشركاة(  كالم عشم رزق) منتجاته و الورق لتصنيع سيناء شركة -  69

 25379   برقم

 25379   برقم    20190325:  تاريخ ، 611  2023/1/5 الي يجدد.   وشريكه المعطى عبد زكريا محمد -  70

    20190326:  تاريخ ، 622  2024/6/24 الي يجدد  الداخلى االستثمار بنظام  للغاز المتوسط االبيض البحر شرق شركة -  71

 2946   برقم

 5401   برقم    20190327:  تاريخ ، 634  2023/4/22 الي يجدد  وشريكه عرابى ربيع مصطفى محمد شركة -  72

 5577   برقم    20190327:  تاريخ ، 635  2023/9/17 الي يجدد  جروب المكية -  73

 5560   برقم    20190328:  تاريخ ، 639  2023/09/01 الي يجدد  م م ش نجوم الخمس مطاحن -  74
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