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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عوض ابو حافظ محمد مصطفي عمرو) لصاحبها السمسم تقشير و الطحينه النتاج دجله وادي -  1

 احكام مراعاة مع. السمسم تقشير و الطحينه االنتاج مصنع تشغيل و اقامه - عن 8414 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000

 هوه البنا:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية والقرارات واللوائح القوانين

 -- غرب القنطرة - الرياح القديمه

 برقم 20190410 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  ابوكتيفه سلمي سالمه سامي) لصاحبها االسطول -  2

 عد فيما القديم الوادي خارج المناطق و النائية المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و بالمدن العقاري االستثمار عن 8391

 قرار مراعاة و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة

 احكام مراعاة مع. تعديالته و 2012 لسنة 14 رقم بالقانون المرسوم و 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس

 187:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و واللوائح القوانين

 االسماعيلية - االسماعيلية ثالث - التجاري الشارع

 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  محمد احمد سيد عصمت احمد سيد)  لصاحبها الجاهزة للمالبس الرقيا -  3

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل ةاقام عن 8397 برقم 20190414

 - على محمد شارع مدن 1:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  محمد علي محمد هللا عبد) لصاحبها الجلود و الشنط و االحذية لصناعة جني -  4

 و اللوائح قوانين و احكام مراعاة مع. الجلدية المنتجات لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة عن 8398 برقم 20190415 فى قيد

 - الثانية الصناعية المنطقة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات

 - حسن احمد مجمع

 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  حامد جاد هللا فرج مصطفى)  لصاحبها البالستيكية للصناعات جى ام -  5

 مراعاة مع(.    والتغليف التعبئة مستلزمات - شنبر)  البالستيك وتدوير لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 8395 برقم 20190414

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

 --- الصناعية

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  شلبي علي محمود سيد احمد) لصاحبها الطبية االعشاب و النباتات من الزيوت لتصنيع الزهراء -  6

 مع. الطبية االعشاب و النباتات من الزيوت لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه عن 8384 برقم 20190407 فى قيد ، 300000.000

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

 - االسماعيلية ثالث - كاكوال مصنع بجوار ثالث حي االعالم 39 عمارة: 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مستحضرات و البيطريه و البشريه االدويه لتصنيع مصنع تشغيل و ادارة و اقامة-   ،  شركة   AWCare كير دبليو ايه -  1

 و الغذائيه المكمالت و الغذائيه المواد تعبئه و المركزات و البيطريه االضافات و الطبيه المستلزمات و الغذائه المكمالت و التجميل

 االغذيه و المعدنيه االمالح و بالفيتامينات المدعمه العصائر و المشروبات و المركزات و االضافات و الطبيه النباتات و االعشاب

 -:  ذلك يشمل و البرامج نتاج و تصميم-3 الكهربائيه االجهزه تجميع و لتصنيع مصنع تشغيل و ادارة و اقامة -2 باالطفال الخاصه

 مصنع تشغيل و ادارة و اقامة- عن ، 8406 برقم 20190417 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   التوصيف اعمال(  ا) 

 و البيطريه االضافات و الطبيه المستلزمات و الغذائه المكمالت و التجميل مستحضرات و البيطريه و البشريه االدويه لتصنيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و المشروبات و المركزات و االضافات و الطبيه النباتات و االعشاب و الغذائيه المكمالت و الغذائيه المواد تعبئه و المركزات

 تجميع و لتصنيع مصنع تشغيل و ادارة و اقامة -2 باالطفال الخاصه االغذيه و المعدنيه االمالح و بالفيتامينات المدعمه العصائر

 شارع زمزم برج االرضي الدور:  بجهة ، التوصيف اعمال(  ا)  -:  ذلك يشمل و البرامج نتاج و تصميم-3 الكهربائيه االجهزه

 - االجتماعي الصندوق خلف الصالحين

( ب) انواعها بمختلف التطبيقات و البيانات قواعد و للبرمجيات التصميم و التحليل و  ،  شركة   AWCare كير دبليو ايه -  2

( ج) عليها التدريب و تشغيلها و االليكترونيه المعلومات نظم و البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم اعمال

 بالوسائل و الحاسبات على البيانات ادخال( د) بيانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره االلكترونية المحتوى انتاج

 انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التطوير و التصميم و التوصيف اعمال -أ -: االليه الحاسبات معدات انتاج و تصميم -4االلكترونية

 التصميم و التحليل و عن ، 8406 برقم 20190417 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   المدمجه النظم تطوير و انتاج -ب

 و البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم اعمال( ب) انواعها بمختلف التطبيقات و البيانات قواعد و للبرمجيات

 و صورة و صوت من المختلفة بصوره االلكترونية المحتوى انتاج( ج) عليها التدريب و تشغيلها و االليكترونيه المعلومات نظم

 و التوصيف اعمال -أ -: االليه الحاسبات معدات انتاج و تصميم -4االلكترونية بالوسائل و الحاسبات على البيانات ادخال( د) بيانات

 شارع زمزم برج االرضي الدور:  بجهة ، المدمجه النظم تطوير و انتاج -ب انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التطوير و التصميم

 - االجتماعي الصندوق خلف الصالحين

 االساسيه البنيه  مشروعات ادارة و وتنفيذ تصميم -5 عليها التدريب و تشغيلها و  ،  شركة   AWCare كير دبليو ايه -  3

 تداول و نقل شبكات اداره و تنفيذ -ب  البيانات تداول و نقل و  لشبكات التصميم و التوصيف اعمال -أ:  االصاالت و للمعلومات

 8المعلومات تكنولوجيا نقل مراكز و الباحثين العداد التدريب مراكز ادارة و انشاء -7 االنترنت خدمات و االتصاالت -6 البيانات

 االعمال حضانات تطويرها و االتصاالت و المعلومات مجاالت في المتخصصه الدراسات و االستشارات مراكز ادارة و انشاء

 التدريب و تشغيلها و عن ، 8406 برقم 20190417 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   االعمال رياده دعم و التكنولوجيه

 نقل و  لشبكات التصميم و التوصيف اعمال -أ:  االصاالت و للمعلومات االساسيه البنيه  مشروعات ادارة و وتنفيذ تصميم -5 عليها

 مراكز ادارة و انشاء -7 االنترنت خدمات و االتصاالت -6 البيانات تداول و نقل شبكات اداره و تنفيذ -ب  البيانات تداول و

 في المتخصصه الدراسات و االستشارات مراكز ادارة و انشاء 8المعلومات تكنولوجيا نقل مراكز و الباحثين العداد التدريب

 برج االرضي الدور:  بجهة ، االعمال رياده دعم و التكنولوجيه االعمال حضانات تطويرها و االتصاالت و المعلومات مجاالت

 - االجتماعي الصندوق خلف الصالحين شارع زمزم

 الي بيانات و صورة و صوت من التقليدي المحتوي بتحويل المتعلقه االنشطه -9.   ،  شركة   AWCare كير دبليو ايه -  4

 االدويه توزيع و تجاره -11 الغير لدي سبق ما كل تصنيع -10 الفني و الثقافي و العلمي المحتوي رقمنه ذلك في بما رقمي محتوي

 و البطريه االضافات و المطهرات و الطبيه المستلزمات و الغذائيه المكمالت و التجميل مستحضرات و البيطريه و البشريه

 الحكام فقا و التجاريين الوكالء سجل في بالقيد الشركة تلتزم و  -  التجاريه التوكيالت -13 العامه التوريدات -12.  المركزات

 -9.  عن ، 8406 برقم 20190417 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   التصدير -14.  1982 لسنه 121 القانون

 و العلمي المحتوي رقمنه ذلك في بما رقمي محتوي الي بيانات و صورة و صوت من التقليدي المحتوي بتحويل المتعلقه االنشطه

 و التجميل مستحضرات و البيطريه و البشريه االدويه توزيع و تجاره -11 الغير لدي سبق ما كل تصنيع -10 الفني و الثقافي

 التوكيالت -13 العامه التوريدات -12.  المركزات و البطريه االضافات و المطهرات و الطبيه المستلزمات و الغذائيه المكمالت

:  بجهة ، التصدير -14.  1982 سنهل 121 القانون الحكام فقا و التجاريين الوكالء سجل في بالقيد الشركة تلتزم و  -  التجاريه

 - االجتماعي الصندوق خلف الصالحين شارع زمزم برج االرضي الدور

  مع 1975 لسنه 118 القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في بالقيد الشركة تلتزم و  ،  شركة   AWCare كير دبليو ايه -  5

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حاله في و االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي مركز و ماليه حسابات افراد الشركة التزام

 قانون خارج االنشطه تمتع عدم كذا و 2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارده الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط

 مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز و القانون بذات الوارده الحوافز و باضمانات االستثمار

 في بالقيد الشركة تلتزم و عن ، 8406 برقم 20190417 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   تزاول التى وغيرها الشركات

 لالنشطه مستقل مالي مركز و ماليه حسابات افراد الشركة التزام  مع 1975 لسنه 118 القانون الحكام وفقا المصدرين سجل

 بقانون الوارده الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حاله في و االستثمار بقانون الوارده

 يجوز و القانون بذات الوارده الحوافز و باضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم كذا و 2017 لسنه 72 رقم االستثمار

 زمزم برج االرضي الدور:  بجهة ، تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 - االجتماعي الصندوق خلف الصالحين شارع
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 الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال  ،  شركة   AWCare كير دبليو ايه -  6

 احكام مراعاة مع. التنفيذية الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما

   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين

 في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال عن ، 8406 برقم 20190417 فى يدت،ق 100000.000

 الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية

 - االجتماعي الصندوق خلف الصالحين شارع زمزم برج االرضي الدور:  بجهة ،. نشاطها

 بمختلف التطبيقات و البيانات قواعد و للبرمجيات التصميم و التحليل و التوصيف اعمال -   ،  شركة   جروب المأمور -  7

 التدريب و تشغيلها و االلكترونيه المعلومات نظم و البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج تطوير و انتاج اعمال -. انواعها

 بالوسائل و الحاسبات علي البيانات ادخال -. بيانات و صورة و صوت من المختلفة بصورة االلكتروني المحتوي انتاج-. عليها

 التدريب و تشغيلها و المدمجة النظم تطوير و انتاج -. انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التصميم و التوصيف اعمال -. االكترونيه

 التصميم و التحليل و التوصيف اعمال - عن ، 8392 برقم 20190410 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   اعمال -. عليها

 و البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج تطوير و انتاج اعمال -. انواعها بمختلف التطبيقات و البيانات قواعد و للبرمجيات

. بيانات و صورة و صوت من المختلفة بصورة االلكتروني المحتوي انتاج-. عليها التدريب و تشغيلها و االلكترونيه المعلومات نظم

 و انتاج -. انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التصميم و التوصيف اعمال -. االكترونيه بالوسائل و الحاسبات علي البيانات ادخال -

 - بورتوفيق - اليمن شهداء شارع 27:  بجهة ، اعمال -. عليها التدريب و تشغيلها و المدمجة النظم تطوير

 و الصورة و لصوتا نقل شبكات اقامة -. البيانات تداول و نقل لشبكات التصميم و التوصيف  ،  شركة   جروب المأمور -  8

 ذلك يشمل و بها المعمول للقوانين وفقا المعنيه الجهات من ترخيص علي الحصول بعد المضافة القيمة خدمات تقديم و البيانات

 مراكز ادارة و انشاء-. المعلومات تكنولوجيا نقل مراكز و الباحثين العداد التدريب مراكز ادارة و انشاء -. المحمول الهاتف شبكات

. االنترنت علي االلكترونيه المواقع تصميم -. وتطويرها االتصاالت و المعلومات مجاالت في المتخصصه الدراسات و االستشارات

 و نقل لشبكات التصميم و التوصيف عن ، 8392 برقم 20190410 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   االعالن و الدعايه -

 من ترخيص علي الحصول بعد المضافة القيمة خدمات تقديم و البيانات و الصورة و الصوت نقل شبكات اقامة -. البيانات تداول

 و الباحثين العداد التدريب مراكز ادارة و انشاء -. المحمول الهاتف شبكات ذلك يشمل و بها المعمول للقوانين وفقا المعنيه الجهات

 االتصاالت و المعلومات مجاالت في المتخصصه الدراسات و االستشارات مراكز ادارة و انشاء-. المعلومات تكنولوجيا نقل مراكز

 - بورتوفيق - اليمن شهداء شارع 27:  بجهة ، االعالن و الدعايه -. االنترنت علي االلكترونيه المواقع تصميم -. وتطويرها

-. المنتجات تسويق -. االلكتروني التسويق -. المرئيه و المقروءة و المسموعه الوسائل بكافة  ،  شركة   جروب المأمور -  9

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

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

 إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 الوسائل بكافة عن ، 8392 برقم 20190410 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز. التصدير-. المنتجات تسويق -. االلكتروني التسويق -. المرئيه و روءةالمق و المسموعه

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك

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

 27:  بجهة ،. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 - بورتوفيق - اليمن شهداء شارع

 للشركة يجوز و. العقاري التسويق و العمومية التوريدات و العمومية المقاوالت   ،  شركة   LAVA العمومية للمقاوالت الفا -  10

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

 علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي

 المقاوالت عن ، 8381 برقم 20190403 فى ،قيدت 6000000.000   مالها ،رأس  نشاطها لممارسه الالزمة التراخيص كافة

 مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه لها تكون ان للشركة يجوز و. العقاري التسويق و العمومية التوريدات و العمومية

 مراعاه مع الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي غيرها و الشركات

:  بجهة ، نشاطها لممارسه الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام

 - النوبي النادي بجوار الجاهزة المالبس ارض االرضي الدور 2 و 1 رقم شقة اغادير عمارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 1000000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول  ،  شركة   مصر العروبة جود -  11

 المنشية شارع:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول عن ، 8404 برقم 20190416 فى ،قيدت

 - الجديده القصاصين القديمه المحمصه

 و التجهيز تحت منتج و الصلصه و الطبيعيه العصائر انتاج و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة   ،  شركة   مصر العروبة جود -  12

 التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز الغزائيه المواد تعبئه و صناعه

 الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول

 القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه

 لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة عن ، 8404 برقم 20190416 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   الشركة علي و السارية

 مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز الغزائيه المواد تعبئه و صناعه و التجهيز تحت منتج و الصلصه و الطبيعيه العصائر انتاج و

 في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او

 الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر

 القديمه المحمصه المنشية شارع:  بجهة ، الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية

 - الجديده القصاصين

 الغراض الالزمه عميقه الغير المياه ابار  ،  شركة   DIPS petroleum services البتروليه للخدمات اس بي اي دي -  13

 و البترول اوزارة مظلة تحت التنقيب و االستكشاف و البحث مجاالت في العاملة المعفاه الجهات و للشركات وذلك  البترول

 حجم من% 20 بنسبه بالتعامل للشركة السماح مع الحره المناطق مشروعات و العربيه مصر جمهوريه خارج العامله الشركات

 يكون ان للشركه يجوز و البترول وزاره مظله تحت العامله معفاه الغير الشركات و الجهات مع المحلي السوق في السنويه تعامالتها

 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   اعماال تزاول التي غيها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه لها

 في العاملة المعفاه الجهات و للشركات وذلك  البترول الغراض الالزمه عميقه الغير المياه ابار عن ، 8379 برقم 20190402

 مشروعات و العربيه مصر جمهوريه خارج العامله الشركات و البترول اوزارة مظلة تحت التنقيب و االستكشاف و البحث مجاالت

 الغير الشركات و الجهات مع المحلي السوق في السنويه تعامالتها حجم من% 20 بنسبه بالتعامل للشركة السماح مع الحره المناطق

 غيها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه لها يكون ان للشركه يجوز و البترول وزاره مظله تحت العامله عفاهم

 - بعتاقه الحره بالمنطقه G بلوك 3 رقم بالقطعه 2م1000 للشركة بالقطعه 2م1000:  بجهة ، اعماال تزاول التي

 االختبار و الهندسي التفتيش اعمال -1   ،  شركة   DIPS petroleum services البتروليه للخدمات اس بي اي دي -  14

 باالستكشاف المتعلقه الخدمات -: ذلك يشمل و االستكشاف و الحفر العمال المسانده البتروليه الخدمات تقديم -2 البترول النابيب

 الالزمه عميقه الغير االبار المياه ابار حفر - البتروليه المضخات و الحفر معدات صيانه- تنشيطها و البترول آبار صيانة - البترولي

 و تأجير و تملك - االنتاج انابيب و التغليف مواسير بانزال المتعلقه الخدمات - الترسيبات من االسطح معالجه- البترول الغراض

 برقم 20190402 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   حفر العمال الالزمه الحفارات و المعدات و االالت استئجار

 و الحفر العمال المسانده البتروليه الخدمات تقديم -2 البترول النابيب االختبار و الهندسي التفتيش اعمال -1 عن ، 8379

 و الحفر معدات صيانه- تنشيطها و البترول آبار صيانة - البترولي باالستكشاف المتعلقه الخدمات -: ذلك يشمل و االستكشاف

 الخدمات - الترسيبات من االسطح معالجه- البترول الغراض الالزمه عميقه الغير االبار المياه ابار حفر - البتروليه المضخات

 ، حفر العمال الالزمه الحفارات و المعدات و االالت استئجار و تأجير و تملك - االنتاج انابيب و التغليف مواسير بانزال المتعلقه

 - بعتاقه الحره بالمنطقه G بلوك 3 رقم بالقطعه 2م1000 للشركة بالقطعه 2م1000:  بجهة

 تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه  ،  شركة   DIPS petroleum services البتروليه للخدمات اس بي اي دي -  15

 او القانون الحكام طبقا ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها

 التنفيذيه الئحته

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

 تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه عن ، 8379 برقم 20190402 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 او القانون الحكام طبقا ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها

 التنفيذيه الئحته

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

 - بعتاقه الحره بالمنطقه G بلوك 3 رقم بالقطعه 2م1000 للشركة بالقطعه 2م1000:  بجهة

 و العلميه المشروعات ادارة-2 العلميه الدراسات اعداد -   ،  شركة   المعلومات تكنولوجيا و العلميه للدراسات بينه -  16

 و الكزادر و الموارد تنميه و تدريب مراكز انشاء-5 العلميه للدراسات الدوري غير النشر -4 العلميه الحلول تقديم -3 التكنولوجيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بمختلف التطبيقات و البيانات قواعد و للبرامج التصميم و التحليل و التوصيف اعمال - يشمل و البرامج انتاج و تصميم -6 البشؤيه

 التدريب و تشغيلها و االليكترونيه المعلومات نظم و البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم اعمال- انواعها

 اعداد - عن ، 8388 برقم 20190408 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس   بصوره االلكتروني المحتوي انتاج - عليها

-5 العلميه للدراسات الدوري غير النشر -4 العلميه الحلول تقديم -3 التكنولوجيا و العلميه المشروعات ادارة-2 العلميه الدراسات

 و التحليل و التوصيف اعمال - يشمل و البرامج انتاج و تصميم -6 البشؤيه و الكزادر و الموارد تنميه و تدريب مراكز انشاء

 البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم اعمال- انواعها بمختلف التطبيقات و البيانات قواعد و للبرامج التصميم

 37 عماره 503 رقم شقه:  بجهة ، بصوره االلكتروني المحتوي انتاج - عليها التدريب و تشغيلها و االليكترونيه المعلومات نظم و

 - االسماعيليه اول- االسماعيليه ترعه شارع

 علي البيانات ادخال - بيانات و صوره و صوت من المختلفه  ،  شركة   المعلومات تكنولوجيا و العلميه للدراسات بينه -  17

 للشركة ويجوز االعالن و الدعاية اعمال -7عليها التدريب و تشغيلها و المدمجه النظم تطوير و انتاج - انواعها بمختلف الحاسبات

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

 علي الحصول الشركة وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاه مع الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي

 من المختلفه عن ، 8388 برقم 20190408 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لممارسه الالزمة التراخيص كافة

 التدريب و تشغيلها و المدمجه النظم تطوير و انتاج - انواعها بمختلف الحاسبات علي البيانات ادخال - بيانات و صوره و صوت

 التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز االعالن و الدعاية اعمال -7عليها

 واللوائح القوانين أحكام مراعاه مع الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول

 37 عماره 503 رقم شقه:  بجهة ،. نشاطها لممارسه الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي الساريه والقرارات

 - االسماعيليه اول- االسماعيليه ترعه شارع

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،   8361:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  داود محمد عبدربه سليمان اسالم لصاحبها داود محمد عبدربه سليمان اسالم   - 1

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى

:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين عامر محمد الباز محمد لصاحبها المشروعات ادارة و العقاري لالستثمار زهران   - 2

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   8243

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سبق ،، فرد تاجر  الجازوى صالح على محمد لصاحبها والتصدير واالستيراد انواعها بكافة الشنط لصناعة المنورة المدينة -  1

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  4539 برقم قيده

  جنيه  500000.000،

 ، تاريخ وفي  4539 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجازوى صالح على محمد لصاحبها  الشنط لصناعة المنورة المدينة -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407

 في العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم)  سالمة محمد محمد صالح احمد لصاحبها التجزئه و الجملة لتجارة غرقانة -  3

 تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  8031 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  2019/4/24

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 5537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحمون حاج صالح محمد محمد لصاحبها الغذائية للمواد توب مينى -  1

 بدر مدينه - االولي الصناعيه هالمنطق - 26 قطعه ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190401

 - االسماعيليه استثمار من القيد يمحي بذلك و القاهره

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( شلبي علي محمود سيد احمد) لصاحبها الطبية االعشاب و النباتات من الزيوت لتصنيع الزهراء -  2

 ثالث - كاكوال مصنع بجوار ثالث حي االعالم 39 عمارة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 8384

 - االسماعيلية

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 8391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ابوكتيفه سلمي سالمه سامي) لصاحبها االسطول -  3

 االسماعيلية - االسماعيلية ثالث - التجاري الشارع 187 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 8397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمد احمد سيد عصمت احمد سيد)  لصاحبها الجاهزة للمالبس الرقيا -  4

  - على محمد شارع مدن 1 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190414

 تاريخ وفي 8395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حامد جاد هللا فرج مصطفى)  لصاحبها البالستيكية للصناعات جى ام -  5

 --- الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190414

 وفي 8398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمد علي محمد هللا عبد) لصاحبها الجلود و الشنط و االحذية لصناعة جني -  6

 - حسن احمد مجمع - الثانية الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل رشدى سهير لصاحبتها بالست امانة -  7

 - C1 الصناعية المنطقة BIII رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 8395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حامد جاد هللا فرج مصطفى)  لصاحبها البالستيكية للصناعات جى ام -  8

 -الثانيه الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190417

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عوض ابو حافظ محمد مصطفي عمرو) لصاحبها السمسم تقشير و الطحينه النتاج دجله وادي -  9

  -- غرب القنطرة - الرياح القديمه هوه البنا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 8414

 تاريخ وفي 6177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرسلي محمد محمد محمد اماني لصاحبها للصناعه العدوي -  10

 - الثانيه الصناعيه بالمنطقه 2م 250 مساحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422

 8129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الليل ابو موسي عبدالحق فتحي محمد لصاحبها الليل ابو موسي عبدالحق فتحي محمد -  11

 - المحطة - اكتوبر 6 ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ابوالليل موسى الحق عبد فتحى محمد)  التجميل ومستحضرات الصناعية للمنظفات الوادى -  12

 - المحطة - اكتوبر 6 ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 8129

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 3184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصديق محمد السعيد أحمد لصاحبها المعادن و الصاج لتشكيل الصديق -  1

 او شرائح او دعائم صاج تشكيل و تقطيع -1 -: لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190408

 الحصول المنشأة على و حريق مؤخره معدنيه ابواب -5 صاج باب -4 حديد بوابات -3 تحديد بدون شباك او حديد باب -2 قطاعات

 نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على

،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل رشدى سهير لصاحبتها بالست امانة -  2

 الروالت من التغليف و التعبئه منتجات جميع طباعه و تشكيل و لتقطيع  مصنع وتشغيل اقامة:  الى النشاط تعديل-:  التأشير وصف

 و الورق و االلومنيوم رقائق و المرنه االفالم و الطبقات متعدده االفالم باستخدام ذلك و احجامها و انواعها بكافه الشنط و االكياس و

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى pvc  ال روالت و اثيلين البولى

 سبق  ، فرد تاجر ، INTERNATIONAL OIL SERVICES (I.O.S) سرفيس اويل انترناشيونال المحسن عبد سيد احمد منشاة -  3

 خمس لمدة للمنشأة النشاط مزاولة ترخيص اصدار:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 4015   برقم قيده

 العامة الحرة المنطقة ادارة مجلس موافقة بشرط للتجديد قابلة المدة و 2018/12/26 فى تنتهى و2016/2/27 من تبداء سنوات

 بالسويس

 سبق  ، فرد تاجر ، INTERNATIONAL OIL SERVICES (I.O.S) سرفيس اويل انترناشيونال المحسن عبد سيد احمد منشاة -  4

 خمس لمدة للمنشأة النشاط مزاولة ترخيص اصدار:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 4015   برقم قيده

 العامة الحرة المنطقة ادارة مجلس موافقة بشرط للتجديد قابلة المدة و 2021/12/26 فى تنتهى و 2018/02/27 من تبداء سنوات

 بالسويس

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عوض ابو حافظ محمد مصطفي عمرو) لصاحبها السمسم تقشير و الطحينه النتاج دجله وادي -  1

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 8414

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( شلبي علي محمود سيد احمد) لصاحبها الطبية االعشاب و النباتات من الزيوت لتصنيع الزهراء -  2

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 8384

 تعديل تم20190410 تاريخ وفي 8391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ابوكتيفه سلمي سالمه سامي) لصاحبها االسطول -  3

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع

 وفي 8398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمد علي محمد هللا عبد) لصاحبها الجلود و الشنط و االحذية لصناعة جني -  4

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ

 تاريخ وفي 8395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حامد جاد هللا فرج مصطفى)  لصاحبها البالستيكية للصناعات جى ام -  5

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ يوف 8397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمد احمد سيد عصمت احمد سيد)  لصاحبها الجاهزة للمالبس الرقيا -  6

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ومستحضرات الصناعية للمنظفات الوادى: الى 8129 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190428:  تاريخ فى  ،  -  1

 (  ابوالليل موسى الحق عبد فتحى محمد)  التجميل

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190403 تاريخ وفى ،   4335:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  البترولية والتوريدات للخدمات الشموخ مؤسسة   - 1

 محو امر  السجل شطب/محو

   20190407 تاريخ وفى ،   3947:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  EGYPT NETWORK لالنترنت المصريه الشبكه   - 2

 المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم

   3947:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  مصرية مساهمه شركة Cequens Technologies المعلومات لنظم سيكونس   - 3

 المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 33765، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه االسمر طاهر محمد طاهر الجاهزة المالبس لتصنيع االسمر -  1

  جنيه  4000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190404،

   تاريخ وفي 33765، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الجاهزه المالبس لتصنيع شركاه و االسمر طاهر محمد طاهر -  2

  جنيه  4000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190404،

 33765، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية بسيطه توصيه(  وشريكيه االسمر محمد طاهر) الجاهزه المالبس لتصنيع االسمر -  3

  جنيه  4000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190404،   تاريخ وفي

 بسيطه توصيه(  شركاة و االسمر طاهر محمد طاهر) الجاهزة المالبس لتصنيع بالل و االسمر:  الى التجارى االسم تعديل -  4

 المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190404،   تاريخ وفي 33765، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية

  جنيه  4000000.000، مالها رأس ليصبح

،  المال رأس تعديل تم 20190414،   تاريخ وفي 4239، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه كامل محمد وهبى -  5

  جنيه  4000000.000، هامال رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم 20190414،   تاريخ وفي 4239، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه كامل محمد وهبى -  6

  جنيه  4000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية E .E.P .T( وشريكته الحليم عبد عثمان عاطف)  الطاقة لتكنولوجيا االروبية المصرية -  7

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،   تاريخ وفي 28615،

  جنيه  25000000.000،

 سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه الحليم عبد عثمان عاطف لصاحبها  E. E. P .T الطاقة لتكنولوجيا االوربية المصرية الشركة -  8

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،   تاريخ وفي 28615، برقم قيدها

  جنيه  25000000.000،

 تم 20190418،   تاريخ وفي 2973، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكية خليل احمد هشام الغذائية للصناعات اليسر -  9

  جنيه  100000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 20190418،   تاريخ وفي 2973، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة خليل احمد هشام الغذائية للصناعات اليسر -  10

  جنيه  100000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

   تاريخ وفي 2973، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة بدوى خليل احمد هشام الغذائية للصناعات اليسر -  11

  هجني  100000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،

   تاريخ وفي 2973، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه بدوى خليل احمد هشام الغذائية للصناعات اليسر -  12

  جنيه  100000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،

   تاريخ وفي 2973، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكية بدوى خليل احمد هشام الغذائية للصناعات اليسر -  13

  جنيه  100000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،

 20190418،   تاريخ وفي 2973، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكية خليل احمد هشام الغذائية للصناعات اليسر -  14

  جنيه  100000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

 تم 20190418،   تاريخ وفي 2973، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة خليل احمد هشام الغذائية للصناعات اليسر -  15

  جنيه  100000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

   تاريخ وفي 2973، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة بدوى خليل احمد هشام الغذائية للصناعات اليسر -  16

  جنيه  100000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،

   تاريخ وفي 2973، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه بدوى خليل احمد هشام الغذائية للصناعات اليسر -  17

  جنيه  100000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،

   تاريخ وفي 2973، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكية بدوى خليل احمد هشام الغذائية للصناعات اليسر -  18

  جنيه  100000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،

   تاريخ وفي 7192، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات Golden Tulip Investment لالستثمار تيوليب جولدن -  19

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190422،

   تاريخ وفي 7192، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات Golden Tulip Investment لالستثمار تيوليب جولدن -  20

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190422،

 تعديل تم 20190428،   تاريخ وفي 6878، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و شليل محمد محمد محمد السيد -  21

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20190401 تاريخ وفي 4918    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الشين السيد النبي عبد سعيد مصطفى -  1

 - 3 مجمع - 2م مليون6 يةالجنوب الصناعية بالمنطقة( ج) نموذج( 289) رقم قطعة: ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190401 تاريخ وفي 4918    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الشين السيد النبي عبد سعيد مصطفى -  2

 - 3 مجمع - 2م مليون6 الجنوبية الصناعية بالمنطقة( ج) نموذج( 289) رقم قطعة: ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190401 تاريخ وفي 4918    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الشين السيد النبي عبد سعيد مصطفى -  3

 - 3 مجمع - 2م مليون6 الجنوبية الصناعية بالمنطقة( ج) نموذج( 289) رقم قطعة: ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20190401 تاريخ وفي 4918    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشين السيد النبي عبد سعيد مصطفى -  4

 - 3 مجمع - 2م مليون6 الجنوبية الصناعية بالمنطقة( ج) نموذج( 289) رقم قطعة: ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190401 تاريخ وفي 4918    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشين السيد النبي عبد سعيد مصطفى -  5

 - 3 مجمع - 2م مليون6 الجنوبية الصناعية بالمنطقة( ج) نموذج( 289) رقم قطعة: ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190401 تاريخ وفي 4918    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الشين السيد النبي عبد سعيد مصطفى -  6

 - 3 مجمع - 2م مليون6 الجنوبية الصناعية بالمنطقة( ج) نموذج( 289) رقم قطعة: ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 8216    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، ايجيبت زوتى -  7

 عمارات امام - السويس جسر - قباء مدينة - الصحراوي االسماعيليه مصر طريق 18 الكيلو بالعنوان فرع افتتاح - ،:   الـتأشير

  - الفاروقيه

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  8

 - الكوم شبين شارع 24 بالعنوان فرع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 3999

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  9

 - الكوم شبين شارع 24 بالعنوان فرع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190402

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  10

 - الكوم شبين شارع 24 بالعنوان فرع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 3999

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  11

 - الكوم شبين شارع 24 بالعنوان فرع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190402

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  12

 - الكوم شبين شارع 24 بالعنوان فرع ،:   الـتأشير وصف،  انالعنو تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 3999

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  13

 - الكوم شبين شارع 24 بالعنوان فرع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190402

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 6008    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الموجى توفيق صالح ماجد -  14

 - بورسعيد جنوب الصناعية بالمنطقة ب13، ب12،ب11 رقم القطعة - السمكي الحوض بحري- ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 . بورسعيد محافظة

 الغاطسة الكهربائية المضخات وصيانة لصناعة الشهباء -  15

AL-SHAHBA PUMPS ، وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 5054    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة 

 -A5 الصناعيه المنطقه - 135 قطعه ،:   الـتأشير

 تم 20190403 تاريخ وفي 34507    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه عليوة معوض السيد عادل شركة -  16

 - الثانيه الصناعيه بالمنطقه 2م2540 بمساحة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وفي 34507    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، عليوة محمد السيد محمد وشريكه عليوة معوض السيد عادل شركة -  17

 - الثانيه الصناعيه بالمنطقه 2م2540 بمساحة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 34507    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيه عليوة معوض السيد عادل شركة -  18

 - الثانيه الصناعيه بالمنطقه 2م2540 بمساحة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وفي 34507    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، عليوة محمد السيد حمدم وشريكه عليوة معوض السيد عادل شركة -  19

 - الثانيه الصناعيه بالمنطقه 2م2540 بمساحة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 8309    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، بورد الفايبر لتصنيع وديكا -  20

 - بلبيس مركز 9 حوض 146 رقم قطعه العادلية جمعية بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190407 تاريخ وفي 3947    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، EGYPT NETWORK لالنترنت المصريه الشبكه -  21

  عبيد مكرم شارع من المتفرع دياب توفيق محمد شارع 21 رقم بالعقار االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، مصرية مساهمه شركة Cequens Technologies المعلومات لنظم سيكونس -  22

 دياب توفيق محمد شارع 21 رقم بالعقار االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 3947

  عبيد مكرم شارع من المتفرع

 تم 20190411 تاريخ وفي 11116    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الدوائيه للصناعات الدوليه المصريه الشركة -  23

 بمساحه B1 الصناعيه بالمنطقه XIIB رقم قطعه رمضان من العاشر بمدينه( 1)  مصنع - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 مربع متر 29977 بمساحه B1 امتداد رقم قطعه( 2) مصنع امتدادها و مربع متر70000

 تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 8086    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، M . THREE لالنشاءات ام ثرى -  24

 - الصناعيه المنطقه شارع 168 رقم بالعقار 3 رقم محل/  ليصبح الشركة فرع عنوان تعديل - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  - الرويسات

    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( 2019/4/18 في العاشر استثمار الي السجل نقل تم) م م ش فارما بيوجينيرك -  25

 الدور العقاد عباس شارع/  في الكائن الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 1771

  - النزهه قسم - المعلومات مركز شارع 1153 مربع 8 رقم العقار/  ليصبح القاهره نصر مدينه الثالث

 تاريخ وفي 7192    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، Golden Tulip Investment لالستثمار تيوليب جولدن -  26

 مدينة - الرؤف عبد سمير شارع 13 في للشركة فرع/ في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422

 -  البدروم فوق االرضي بالدور -الثامنة المنطقة - نصر

 تاريخ وفي 7192    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، Golden Tulip Investment لالستثمار تيوليب جولدن -  27

 االقصر بندر العدلي صيدليه امام المنوره المدينه شارع/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422

- 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -1:  الشركة غرض  بسيطة توصية ، وشركاه الشين السيد النبي عبد سعيد مصطفى -  1

 .القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية

 تم20190401 تاريخ وفي 4918   برقم قيدها سبق  ، والجرانيت الرخام وجلى وصلق وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامة -2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -1:  الشركة غرض  بسيطة توصية ، وشركاه الشين السيد النبي عبد سعيد مصطفى -  2

 .القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية

 تم20190401 تاريخ وفي 4918   برقم قيدها سبق  ، توالجراني الرخام وجلى وصلق وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامة -2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -1:  الشركة غرض  بسيطة توصية ، وشريكه الشين السيد النبي عبد سعيد مصطفى -  3

 .القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم20190401 تاريخ وفي 4918   برقم قيدها سبق  ، والجرانيت الرخام وجلى وصلق وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامة -2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -1:  الشركة غرض  تضامن شركة ، وشركاه الشين السيد النبي عبد سعيد مصطفى -  4

 .القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية

 تم20190401 تاريخ وفي 4918   برقم قيدها سبق  ، والجرانيت الرخام وجلى وصلق وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامة -2

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -1:  الشركة غرض  تضامن شركة ، وشركاه الشين السيد النبي عبد سعيد مصطفى -  5

 .القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية

 تم20190401 تاريخ وفي 4918   برقم قيدها سبق  ، والجرانيت الرخام وجلى وصلق وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامة -2

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  لنشاطا تعديل

 والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -1:  الشركة غرض  تضامن شركة ، وشريكه الشين السيد النبي عبد سعيد مصطفى -  6

 .القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية

 تم20190401 تاريخ وفي 4918   برقم قيدها سبق  ، والجرانيت الرخام وجلى وصلق وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامة -2

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 بالستيك من تحزيم شنبر تصنيع - والتصدير والجرانيت الرخام وتصنيع إستخراج  مساهمة شركة ، ماربل شنج شت شركة -  7

pp - الرخام بودرة من الجبس الواح تصنيع -      الكاولين طحن -              بيضاء رمال طحن وتشمل المحجرية المواد طحن            

 القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع.                التمويلى  التأجير عدا فيما التاجير - السيارات طنابير تصنيع -

 من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز و نشاطها ةلمباشر الالزمة التراخيص استصدار يشترط و السارية

 شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 7237   برقم قيدها سبق  ، غيرها و الشركات مع الوجوه

 مساهمة

 مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي  مساهمة شركة ، ماربل شنج شت شركة -  8

 القرارات و اللوائح و للقانون طبقا ذلك و بها تلحق او تشتريها قد التي او السالفة الهيئات في تندمج ان لها بجوز كما الخارج او

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 7237   برقم قيدها سبق  ، السارية

 االدويه صناعه -: ليصبح الشركة غرض تعديل-  مساهمة شركة ، الدوائيه للصناعات الدوليه المصريه الشركة -  9

 والمركزات االعالف اضافات وتصنيع البيطريه والمستحضرات الكيماويه والمواد التجميل ومستحضرات الطبيه والمستحضرات

 الفارغه الزجاجية االمبوالت وصناعه الخاصة واالغذية الطبية والنباتات الغذائية المكمالت وتصنيع وتسجيل الحشرية والمبيدات

 نقل و الغير ولدى للغير والتصنيع الشركة منتجات تصدير و تجارة و وتوزيع البالستيك من الدوائية والمستلزمات العبوات وصناعه

 تاريخ وفي 11116   برقم قيدها سبق  ، وجه باي تشترك او مصلحه لها تكون ان للشركة يجوز و الخطره المخلفات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411

 شبيهه اعمال تزاول التي الهيئات و الشركات مع الوجوه من  مساهمة شركة ، الدوائيه للصناعات الدوليه المصريه الشركة -  10

 او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها

 تم20190411 تاريخ وفي 11116   برقم قيدها سبق  ، الحرة المناطق و لالستثمار العامة الهيئه بموافقهى و وذلك بها تلحقها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 للطاقة موفرة لمبات وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -:  الشركة غرض  طةبسي توصية ، وشركاه كامل محمد وهبى -  11

 والاير واألتربة للماء المقاومه ولوحات باألكسسوارات كاملة المبانى وداخل خارج منخفض جهد توزيع ولوحات القدرات بجميع

 سلك وبدون بالسلك الكهربائى والمشترك الطوراى وكشافات واألباليك االضاءة ووحدات واألباجورات ونجف بالسلك تليفزيون

 قدراتة بجميع الجهد ومنظم انواعها بجميع والشوارع للمنازل الكهربائية والكشافات الكهربائية والفيش الماجيك والبرايز والمفاتيح

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 4239   برقم قيدها سبق  ، الكهربائية والديكورات والمعدنى الكترونى وترانس

 بسيطة توصية:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الكهربائى والجرس انواعها بجميع الحدائق وكشافات االضاءة وحدات شامله  بسيطة توصية ، وشركاه كامل محمد وهبى -  12

 ولوحات واسبوتات كهربائية ودواية(  والشفاطات التكييف واجهزة الناموس وصواعق والمراوح السخانات)  الكهربائية واالجهزة

 ليد وسبوطات وكشافات مختلفة واشكال قدرات ليد ولمبات.  االمبير متعدد اوتوماتيك مفتاح وتجميع وتصنيع كهرباء خطوط توزيع

 . مختلفة واشكال قدرات

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 4239   برقم قيدها سبق

 و السيارت و البتروليه المهمات و والالت الثقيله المعدات تخزين  بسيطة توصية ، شريكه و حمزة محمد محمد شركة -  13

 السوق داخل االفراد و الجهات و الشركات و للبترول العامه الهيئة مظلة تحت العامه للشركات الالزمه غيارها قطع و اجزائها

 تجهيز -2 البالد خارج الى سنويآ المخزنة السلع حجم من% 50 يتصدير االلتزام -1 مراعاة مع ذلك و البالد خارج و المحلى

 اداره مجلس بقرار الوارده الشروط و للضوابط وفقا 2019/9/30 حتي المستعمله السيارات تخزين و المستعمله المعاقين سيارات

،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 2376   برقم قيدها سبق  ، السيارات مجال في العامله المشروعات بخصوص الهيئه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 على و مغطى مخزن خالل من التخزين نشاط ممارسة -3 المستعمله  بسيطة توصية ، شريكه و حمزة محمد محمد شركة -  14

 تعديل تم20190416 تاريخ وفي 2376   برقم قيدها سبق  ، 0 نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط

 و إحداهما أو الصحراوية و البور األراضى استزراع و استصالح -1 -  بسيطة توصية ، وشركاه محمد حمزة أحمد -  15

 -: ذلك يشمل

 .لالستزراع قابلة تجعلها التى األساسية بالمرافق األراضى تجهيز و استصالح أ 

 .المستصلحة األراضى استزراع ب 

 الحديثة الرى طرق تستخدم أن و ، األستزراع و االستصالح ألغراض مخصصه األراضى تكون أن الحالتين هاتين فى يشترط و 

 مع و ، 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما( فدان ألف من أقل) الغمر بطريق الرى ليس و

 .2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس قرار مراعاة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 4980   برقم قيدها سبق  ، اإلنتاج -2 

 و إحداهما أو الصحراوية و البور األراضى استزراع و استصالح -1 -  بسيطة توصية ، وشريكيه محمد حمزة أحمد -  16

 -: ذلك يشمل

 .لالستزراع قابلة تجعلها التى األساسية بالمرافق األراضى تجهيز و استصالح أ 

 .المستصلحة األراضى استزراع ب 

 الحديثة الرى طرق تستخدم أن و ، األستزراع و االستصالح ألغراض مخصصه األراضى تكون أن الحالتين هاتين فى يشترط و 

 مع و ، 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما( فدان ألف من أقل) الغمر بطريق الرى ليس و

 .2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس قرار مراعاة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 4980   برقم اقيده سبق  ، اإلنتاج -2 

 -: ذلك يشمل و السمكى و الداجنى و الحيوانى  بسيطة توصية ، وشركاه محمد حمزة أحمد -  17

 . اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنوع جميع تربية   أ 

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك مان سواء الطيور و الدواجن أنواع جميع تربية ب 

 .األسماك صيد كذا و السمكية المزارع إقامة ج) 

 . التصدير و االستيراد -3 

  العمويه التوريدات و العوميه المقاوالت -5.األراضى تقسيم و بيع و شراء -4 

 تعديل تم20190416 تاريخ وفي 4980   برقم قيدها سبق  ، مستقل مالى مركز و مستقلة حسابات بإفراد الشركة إلتزام مع 

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط

 -: ذلك يشمل و السمكى و الداجنى و الحيوانى  بسيطة توصية ، وشريكيه محمد حمزة أحمد -  18

 . اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنوع جميع تربية   أ 

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك مان سواء الطيور و الدواجن أنواع جميع تربية ب 

 .األسماك صيد كذا و السمكية المزارع إقامة ج) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . التصدير و االستيراد -3 

  العمويه التوريدات و العوميه المقاوالت -5.األراضى تقسيم و بيع و شراء -4 

 تعديل تم20190416 تاريخ وفي 4980   برقم قيدها سبق  ، مستقل مالى مركز و مستقلة حسابات بإفراد الشركة إلتزام مع 

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط

 .حدة على نشاط لكل  بسيطة توصية ، وشركاه محمد حمزة أحمد -  19

 198 لسنة 121&  120 رقمى بالقانونين الواردة المستوردين و التجاريين الوكالء سجل فى القيد شروط بإستفاء الشركة إلتزام مع 

2. 

  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية القرارات و اللوائح و القوانين أحكام مراعاة مع 

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 4980   برقم قيدها سبق

 .حدة على نشاط لكل  بسيطة توصية ، وشريكيه محمد حمزة أحمد -  20

 198 لسنة 121&  120 رقمى بالقانونين الواردة المستوردين و التجاريين الوكالء سجل فى القيد شروط بإستفاء الشركة إلتزام مع 

2. 

  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية القرارات و اللوائح و القوانين أحكام مراعاة مع 

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 4980   برقم قيدها سبق

 و إقامة:  الى الشركة غرض تعديل -  مساهمة شركة ، MUYANG Egypt Industry S.A.E للصناعة مصر مويانج -  21

  إلنتاج مصنع تشغيل

 اإلعالف معدات إنتاج ـ2 لها الهندسي التصميم عمل و تركيبها و تجميعها و التجفيف و النقل و التخزين صوامع معدات إنتاج ـ 1 

 . لها الهندسي التصميم ملع و تركيبها و تجميعها و المعدنيه الهياكل و

 . لها الهندسي التصميم عمل و تركيبها و تجميعها و الغذائيه الزيوت و الغذائية المواد و الحيوانات تربية معدات إنتاج ـ3 

 . لها الهندسي التصميم عمل و تركيبها و تجميعها و الكهربي التحكم اآلت و الذكيه اآلآلت إنتاج ـ4 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 5658   برقم قيدها سبق  ، ـ5 

:  الى الشركة غرض تعديل -  مساهمة شركة ، Famsun Egypt Industry S.A.E( م م ش)  للصناعه مصر فامسون -  22

  إلنتاج مصنع تشغيل و إقامة

 اإلعالف معدات إنتاج ـ2 لها الهندسي التصميم عمل و تركيبها و تجميعها و التجفيف و النقل و التخزين صوامع معدات إنتاج ـ 1 

 . لها الهندسي التصميم عمل و تركيبها و تجميعها و المعدنيه الهياكل و

 . لها الهندسي التصميم عمل و تركيبها و تجميعها و الغذائيه الزيوت و الغذائية المواد و الحيوانات تربية معدات إنتاج ـ3 

 . لها الهندسي التصميم عمل و تركيبها و تجميعها و الكهربي التحكم اآلت و الذكيه اآلآلت إنتاج ـ4 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 5658   برقم قيدها سبق  ، ـ5 

 و الزراعيه المخلفات كبس معدات إنتاج  مساهمة شركة ، MUYANG Egypt Industry S.A.E للصناعة مصر مويانج -  23

 .  العموميه التوريدات -7 العموميه المقاوالت -6 بها تركي و تجميعها

 . األنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار بشرط و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين أحكام مراعاة مع 

 أو بأعمالها شبيهه أعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركه يجوز و 

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 5658   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذيه الئحته و       القانون ألحكام طبقا ذلك و

 مساهمة شركة:  التأشير

 المخلفات كبس معدات إنتاج  مساهمة شركة ، Famsun Egypt Industry S.A.E( م م ش)  للصناعه مصر فامسون -  24

 .  العموميه التوريدات -7 العموميه المقاوالت -6 بها تركي و تجميعها و الزراعيه

 . األنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار بشرط و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين أحكام عاةمرا مع 

 أو بأعمالها شبيهه أعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركه يجوز و 

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 5658   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذيه الئحته و       القانون ألحكام طبقا ذلك و

 مساهمة شركة:  التأشير

 :الصناعى الشق  مساهمة شركة ،( م.م.ش) حرة منطقة -( دياجنوستيك أسبكترم) التشخيصية للصناعات أسبكترم -  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 (Diagnostic Reagents) المعملية الكواشف تصنيع-1

  الطبية التحاليل الجراء تستخدم والتى المعملية االجهزة تصنيع-2

 (tubes Evacuated) الدم عينات لسحب تستخدم والتى الهواء مفرغة االنابيب تصنيع-3

"  السكرى الهيموجلوبين كواشف - والحمل  والبول والبكتيريا للفيروسات السريع االختبار شرائط) التالية االصناف استيراد-4

HBAIc "ايهما الجمركى التثمين او(  سيف) القيمة اساس على االصناف هذة قيمة من المشروع واردات على% 2 ال رسم ربط مع 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 6050   برقم هاقيد سبق  ، اعادة يتم واال اكبر

 االصناف تلك تصدير  مساهمة شركة ،( م.م.ش) حرة منطقة -( دياجنوستيك أسبكترم) التشخيصية للصناعات أسبكترم -  26

 . للشركة النهائية للمنتجات ومكملة مساعدة كأصناف تصديرها يتم وان منفردة

  التخزينى لشقا

  اوال الهيئة مستحقات سداد وبشرط الطبية التحاليل الجراء تستخدم التى المعملية االجهزة تخزين

 -:مايلى مراعاة مع

 بمساحة التخزينى الشق وان حده على نشاط لكل مالى ضمان وتقديم والتخزينى الصناعى الشق بين والمكانى المالى الفصل-

 ايهما الجمركى التثمين او( سيف) القيمة اساس على  االصناف هذة قيمة من المشروع واردات على% 2 رسم ربط مع. 2م100

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 6050   برقم قيدها سبق  ، االصناف تكون وأن اكبر

 التخزينى للشق الواردة  مساهمة شركة ،( م.م.ش) حرة منطقة -( دياجنوستيك أسبكترم) التشخيصية للصناعات أسبكترم -  27

  المشروع داخل تصنيعها يتم مما مثيالتها عن مختلفة

 التخزينى الشق من وواردته المشروع منتجات لكافة المحلى للسوق% 30و البالد لخارج للتصدير%  70 بنسبة االلتزام-

 للشركة ويجوز االنشطة. هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 6050   برقم قيدها سبق  ، كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق

 مساهمة شركة:  التأشير

 فى تندمج ان لها يجوز  مساهمة شركة ،( م.م.ش) حرة منطقة -( دياجنوستيك أسبكترم) التشخيصية للصناعات أسبكترم -  28

 تاريخ وفي 6050   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190418

 و خام ذرة زيت و الفركتوز و والجلوكوز النشا النتاج مصنع وتشغيل اقامة  مساهمة شركة ، م.م.ش الذرة لمنتجات المنيرى -  29

 مواد باعتبارها والتابيوكا والبطاطس واالرز كالذرة الزراعية تالمنتجا كافة من الذرة بذره كسب و المجروش الذرة و الذرة دقيق

 استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع عامة بصفة االستيراد كذلك و النهائى المنتج النتاج خام

  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

  

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

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 594   برقم قيدها سبق

 لها يجوز كما.  الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو  مساهمة شركة ، م.م.ش الذرة لمنتجات المنيرى -  30

 وفي 594   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ

  التصدير- 2الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-1  تضامن شركة ، وشريكه الجواد عبد الشرنوبى محمد إبراهيم -  31

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 6481   برقم قيدها سبق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  التصدير- 2الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-1  بسيطة توصية ، وشريكه الجواد عبد الشرنوبى محمد إبراهيم -  32

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 6481   برقم قيدها سبق

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 7938   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكته و السيد  يوسف سالمة يوسف -  1

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 7938   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكته و السيد  يوسف سالمة يوسف -  2

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 7938   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها لطفي صالح حامد انتصار -  3

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 7938   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها لطفي صالح حامد انتصار -  4

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 7479   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكة و النجار حسين سعيد حسين -  5

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 7479   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكة و النجار حسين سعيد حسين -  6

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  1

 منفردين او مجتمعين حسين على العاطى عبد حسن ، الشين السيد النبى عبد سعيد مصطفى/  السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 الخاص والقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق ولهم

 وفتح وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال وقطاع

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق نيكو  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  2

 منفردين او مجتمعين حسين على العاطى عبد حسن ، الشين السيد النبى عبد سعيد مصطفى/  السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 الخاص والقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق ولهم

 وفتح وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال وقطاع

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  3

 منفردين او مجتمعين حسين على العاطى عبد حسن ، الشين السيد النبى عبد سعيد مصطفى/  السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 الخاص والقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق ولهم

 وفتح وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال وقطاع

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  4

 منفردين او مجتمعين حسين على العاطى عبد حسن ، الشين السيد النبى عبد سعيد مصطفى/  السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 الخاص والقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم لالتعام فى الحق ولهم

 وفتح وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال وقطاع

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  5

 منفردين او مجتمعين حسين على العاطى عبد حسن ، الشين السيد النبى عبد سعيد مصطفى/  السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 الخاص والقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق ولهم

 وفتح وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال وقطاع

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  6

 منفردين او مجتمعين حسين على العاطى عبد حسن ، الشين السيد بىالن عبد سعيد مصطفى/  السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 الخاص والقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق ولهم

 وفتح وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال وقطاع

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  7

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول للغيروالرهن او للنفس والنهائية االبتدائيه والبيع الشراء عقود على التوقيع حق

 تعيين فى الحق ولهم الضرايب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم والسيارات

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية

 لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  8

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول للغيروالرهن او للنفس والنهائية االبتدائيه والبيع الشراء عقود على التوقيع حق

 تعيين فى الحق ولهم الضرايب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم والسيارات

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى عزلو

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية

 لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  9

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول للغيروالرهن او للنفس والنهائية االبتدائيه والبيع الشراء عقود على التوقيع حق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعيين فى الحق ولهم الضرايب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم والسيارات

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية

 لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور  متضامن شريك  تضامن شركة  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  10

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول للغيروالرهن او للنفس والنهائية االبتدائيه والبيع الشراء عقود على التوقيع حق

 تعيين فى الحق ولهم الضرايب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم والسيارات

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، لتىا والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية

 لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور  متضامن شريك  تضامن شركة  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  11

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول للغيروالرهن او للنفس والنهائية االبتدائيه والبيع الشراء عقود على التوقيع حق

 تعيين فى الحق ولهم الضرايب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم والسيارات

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية

 لهم وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور  متضامن شريك  تضامن شركة  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  12

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول روالرهنللغي او للنفس والنهائية االبتدائيه والبيع الشراء عقود على التوقيع حق

 تعيين فى الحق ولهم الضرايب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم والسيارات

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية

 او مجتمعين باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  13

 او كاملة عقارات كانت سواء المبنية العقارات كل للغير او للنفس منفردين او مجتمعين والشراء البيع فى الحق لهم كما ، منفردين

 عقارات من الشركة اصول كافة فى للغير او للنفس والتصرف البيع وفى تشطيب نصف او التشطيب كاملة شقق او سكنية وحدات

 او الشركة من المرفوعة القضايا جميع فى واالبراء واالنكار واالقرار الصلح وفى منفردين او مجتمعين سيارات او منقوالت او

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، البيع عقود ونفاذ صحة او توقيع صحة كانت سواء عليها المرفوعة

 او مجتمعين باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  14

 او كاملة عقارات كانت سواء المبنية العقارات كل للغير او للنفس منفردين او مجتمعين والشراء البيع فى الحق لهم كما ، منفردين

 عقارات من الشركة اصول كافة فى للغير او للنفس والتصرف البيع وفى تشطيب نصف او التشطيب كاملة شقق او سكنية وحدات

 او الشركة من المرفوعة القضايا جميع فى واالبراء واالنكار واالقرار الصلح وفى منفردين او مجتمعين سيارات او منقوالت او

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، البيع عقود ونفاذ صحة او توقيع صحة كانت سواء عليها المرفوعة

 او مجتمعين باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  15

 او كاملة عقارات كانت سواء المبنية العقارات كل للغير او للنفس منفردين او مجتمعين والشراء البيع فى الحق لهم كما ، منفردين

 عقارات من الشركة اصول كافة فى للغير او للنفس والتصرف البيع وفى تشطيب نصف او التشطيب كاملة شقق او سكنية وحدات

 او الشركة من المرفوعة القضايا جميع فى واالبراء واالنكار واالقرار الصلح وفى منفردين او مجتمعين سيارات او منقوالت او

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، البيع عقود ونفاذ صحة او توقيع صحة كانت سواء عليها المرفوعة

 او مجتمعين باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق  متضامن شريك  تضامن شركة  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  16

 او كاملة عقارات كانت سواء المبنية العقارات كل للغير او للنفس منفردين او مجتمعين والشراء البيع فى الحق لهم كما ، منفردين

 عقارات من الشركة اصول كافة فى للغير او للنفس والتصرف البيع وفى تشطيب نصف او التشطيب كاملة شقق او سكنية وحدات

 او الشركة من المرفوعة القضايا جميع فى واالبراء واالنكار واالقرار الصلح وفى منفردين او مجتمعين سيارات او منقوالت او

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، البيع عقود ونفاذ صحة او توقيع صحة كانت سواء عليها المرفوعة

 او مجتمعين باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق  متضامن شريك  تضامن شركة  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  17

 او كاملة عقارات كانت سواء المبنية العقارات كل للغير او للنفس منفردين او مجتمعين والشراء البيع فى الحق لهم كما ، منفردين

 عقارات من الشركة اصول كافة فى للغير او للنفس والتصرف البيع وفى تشطيب نصف او التشطيب كاملة شقق او سكنية وحدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 او الشركة من المرفوعة القضايا جميع فى واالبراء واالنكار واالقرار الصلح وفى منفردين او مجتمعين سيارات او منقوالت او

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، البيع عقود ونفاذ صحة او توقيع صحة كانت سواء عليها المرفوعة

 او مجتمعين باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق  متضامن شريك  تضامن شركة  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  18

 او كاملة عقارات كانت سواء المبنية العقارات كل للغير او للنفس منفردين او مجتمعين والشراء البيع فى الحق لهم كما ، منفردين

 عقارات من الشركة اصول كافة فى للغير او للنفس والتصرف البيع وفى تشطيب نصف او التشطيب كاملة شقق او سكنية وحدات

 او الشركة من المرفوعة القضايا جميع فى واالبراء واالنكار واالقرار الصلح وفى منفردين او مجتمعين سيارات او منقوالت او

 4918   برقم    20190401:  تاريخ ، البيع عقود ونفاذ صحة او توقيع صحة كانت سواء عليها المرفوعة

 حق ويكون بالشركة تمس التى القضايا من غيرها او  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  19

 باسم للغير او للنفس والشراء البيع فى الحق لهم كما  ذلك كل على والتوقيع البنود هذة كل راءاج منفردين او مجتمعين للشريكين

 او صناعية او كانت سواء سكنية اراضى او سكنية وحدات او ثابت عقار او منقول مال كانت سواء الشركة ممتلكات كل فى الشركة

:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق لهم ان كما منفردين او مجتمعين سيارات

 4918   برقم    20190401

 حق ويكون بالشركة تمس التى القضايا من غيرها او  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  20

 باسم للغير او للنفس والشراء البيع فى الحق لهم كما  ذلك كل على والتوقيع البنود هذة كل اجراء منفردين او مجتمعين للشريكين

 او صناعية او كانت سواء سكنية اراضى او سكنية وحدات او ثابت عقار او منقول مال كانت سواء الشركة ممتلكات كل فى الشركة

:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق لهم ان كما منفردين او مجتمعين سيارات

 4918   برقم    20190401

 حق ويكون بالشركة تمس التى القضايا من غيرها او  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  21

 باسم للغير او للنفس والشراء البيع فى الحق لهم كما  ذلك كل على والتوقيع البنود هذة كل اجراء منفردين او مجتمعين للشريكين

 او صناعية او كانت سواء سكنية اراضى او سكنية وحدات او ثابت عقار او منقول مال كانت سواء الشركة ممتلكات كل فى الشركة

:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق لهم ان كما منفردين او مجتمعين سيارات

 4918   برقم    20190401

 حق ويكون بالشركة تمس التى القضايا من غيرها او  متضامن شريك  تضامن شركة  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  22

 باسم للغير او للنفس والشراء البيع فى الحق لهم كما  ذلك كل على والتوقيع البنود هذة كل اجراء منفردين او مجتمعين للشريكين

 او صناعية او كانت سواء سكنية اراضى او سكنية وحدات او ثابت عقار او منقول مال كانت سواء الشركة ممتلكات كل فى الشركة

:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق لهم ان كما منفردين او مجتمعين سيارات

 4918   برقم    20190401

 حق ويكون بالشركة تمس التى القضايا من غيرها او  متضامن شريك  تضامن شركة  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  23

 باسم للغير او للنفس والشراء البيع فى الحق لهم كما  ذلك كل على والتوقيع البنود هذة كل اجراء منفردين او مجتمعين للشريكين

 او صناعية او كانت سواء سكنية اراضى او سكنية وحدات او ثابت عقار او منقول مال كانت سواء الشركة ممتلكات كل فى الشركة

:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق لهم ان كما منفردين او مجتمعين سيارات

 4918   برقم    20190401

 حق ويكون بالشركة تمس التى القضايا من غيرها او  متضامن شريك  تضامن شركة  الشين السيد عبدالنبى سعيد مصطفى -  24

 باسم للغير او للنفس والشراء البيع فى الحق لهم كما  ذلك كل على والتوقيع البنود هذة كل اجراء منفردين او مجتمعين للشريكين

 او صناعية او كانت سواء سكنية اراضى او سكنية وحدات او ثابت عقار او منقول مال كانت سواء الشركة ممتلكات كل فى الشركة

:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق لهم ان كما منفردين او مجتمعين سيارات

 4918   برقم    20190401

 منفردا له الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  حيرم احمد عثمان محمد -  25

 بالشركة الخاصة والمالية القانونية االجراءات وكافة الشيكات على والتوقيع والرهن البنوك من واالقتراض البنوك مع والتعامل

 ،.  خالفه و الهيئات و البنوك جميع امام ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله. منفردا والهيئات الجهات جميع مع والتعامل

 319   برقم    20190401:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 منفردا له الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  حيرم احمد عثمان محمد -  26

 بالشركة الخاصة والمالية نيةالقانو االجراءات وكافة الشيكات على والتوقيع والرهن البنوك من واالقتراض البنوك مع والتعامل

 ،.  خالفه و الهيئات و البنوك جميع امام ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله. منفردا والهيئات الجهات جميع مع والتعامل

 319   برقم    20190401:  تاريخ

 منفردا له الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  حيرم احمد عثمان محمد -  27

 بالشركة الخاصة والمالية القانونية االجراءات وكافة الشيكات على والتوقيع والرهن البنوك من واالقتراض البنوك مع والتعامل

 ،.  خالفه و الهيئات و البنوك جميع امام ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله. منفردا والهيئات الجهات جميع مع والتعامل

 319   برقم    20190401:  تاريخ

 منفردا له الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  حيرم احمد عثمان محمد -  28

 بالشركة الخاصة والمالية القانونية االجراءات وكافة الشيكات على والتوقيع والرهن البنوك من واالقتراض البنوك مع والتعامل

 ،.  خالفه و الهيئات و البنوك جميع امام ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله. منفردا والهيئات الجهات جميع مع والتعامل

 319   برقم    20190401:  تاريخ

 حسابات على المشترك التوقيع الحق وله الفنية للشئون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد حسن حسن على -  29

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ،. بالبنوك الشركة

 حسابات على المشترك التوقيع الحق وله الفنية للشئون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن حسن محمد -  30

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ،. بالبنوك الشركة

 الشركة حسابات على المشترك التوقيع الحق وله الفنية للشئون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن محسن -  31

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ،. بالبنوك

 على المشترك التوقيع الحق وله الفنية للشئون  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد محمد حسن حمدى -  32

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ،. بالبنوك الشركة حسابات

 الشركة حسابات على المشترك التوقيع الحق وله الفنية للشئون  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن السيد -  33

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ،. بالبنوك

 تاريخ ،.  األبار حفر لخدمات المصريين شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد حسن حسن على -  34

 1309   برقم    20190402: 

 تاريخ ،.  األبار حفر لخدمات المصريين شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن حسن محمد -  35

 1309   برقم    20190402: 

:  تاريخ ،.  األبار حفر لخدمات المصريين شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن محسن -  36

 1309   برقم    20190402

 األبار حفر لخدمات المصريين شركة عن ممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد محمد حسن حمدى -  37

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ،. 

:  تاريخ ،.  األبار حفر لخدمات المصريين شركة عن ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد محمد سنح السيد -  38

 1309   برقم    20190402

 ، بالبنوك الشركة حسابات علي المشترك التوقيع حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد حسن حسن على -  39

 1309   برقم    20190402:  تاريخ

 بالبنوك الشركة حسابات علي المشترك التوقيع حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن حسن محمد -  40

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، بالبنوك الشركة حسابات علي المشترك التوقيع حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن محسن -  41

 1309   برقم    20190402:  تاريخ

 حسابات علي المشترك التوقيع حق له و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد محمد حسن حمدى -  42

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ، بالبنوك الشركة

:  تاريخ ، بالبنوك الشركة حسابات علي المشترك التوقيع حق له و  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن السيد -  43

 1309   برقم    20190402

 ، بالبنوك الشركة حسابات علي المشترك التوقيع حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد حسن حسن على -  44

 1309   برقم    20190402:  تاريخ

 بالبنوك الشركة حسابات علي المشترك التوقيع حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن حسن محمد -  45

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ،

 ، بالبنوك الشركة حسابات علي المشترك التوقيع حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن محسن -  46

 1309   برقم    20190402:  تاريخ

 حسابات علي المشترك التوقيع حق له و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد محمد حسن حمدى -  47

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ، بالبنوك الشركة

:  تاريخ ، بالبنوك الشركة حسابات علي المشترك التوقيع حق له و  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن السيد -  48

 1309   برقم    20190402

 بالبنوك الشركة حسابات جميع على منفرد التوقيع حق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد حسن حسن على -  49

 تاسيس عقد علي الشركة عن نيابه التوقيع حق له و والخارج للداخل منها والتحويل بالبنك الحسابات فتح وحق االحوال كل فى

 العامة الهيئة العقارى الشهر امام  الشركة تمثيل في الحق له و اخرى شركات تاسيس فى الشركة عن نيابة والتوقيع الشركة

 ذات االخرى الحكومية الجهات وجميع المبيعات وضرائب العامة الضرائب ومصلحة التجارى والسجل المال سوق وهيئة لالستثمار

 1309   برقم    20190402:  ريختا ، الشراء و البيع عقود علي الشركة عن نيابه التوقيع حق له و الصله

 بالبنوك الشركة حسابات جميع على منفرد التوقيع حق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن حسن محمد -  50

 تاسيس عقد علي الشركة عن نيابه التوقيع حق له و والخارج للداخل منها والتحويل بالبنك الحسابات فتح وحق االحوال كل فى

 العامة الهيئة العقارى الشهر امام  الشركة تمثيل في الحق له و اخرى شركات تاسيس فى الشركة عن نيابة والتوقيع الشركة

 ذات االخرى الحكومية الجهات وجميع المبيعات وضرائب العامة الضرائب ومصلحة التجارى والسجل المال سوق وهيئة لالستثمار

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ، الشراء و البيع عقود علي الشركة عن نيابه التوقيع حق له و الصله

 فى بالبنوك الشركة حسابات جميع على منفرد التوقيع حق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن محسن -  51

 الشركة تاسيس عقد علي الشركة عن ابهني التوقيع حق له و والخارج للداخل منها والتحويل بالبنك الحسابات فتح وحق االحوال كل

 وهيئة لالستثمار العامة الهيئة العقارى الشهر امام  الشركة تمثيل في الحق له و اخرى شركات تاسيس فى الشركة عن نيابة والتوقيع

 حق له و الصله ذات االخرى الحكومية الجهات وجميع المبيعات وضرائب العامة الضرائب ومصلحة التجارى والسجل المال سوق

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ، الشراء و البيع عقود علي الشركة عن نيابه التوقيع

 حسابات جميع على منفرد التوقيع حق له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد محمد حسن حمدى -  52

 علي الشركة عن نيابه التوقيع حق له و والخارج للداخل منها والتحويل بالبنك الحسابات فتح وحق االحوال كل فى بالبنوك الشركة

 الهيئة العقارى الشهر امام  الشركة تمثيل في الحق له و اخرى شركات تاسيس فى الشركة عن نيابة والتوقيع الشركة تاسيس عقد

 الحكومية الجهات وجميع المبيعات وضرائب العامة الضرائب ومصلحة التجارى والسجل المال سوق وهيئة لالستثمار العامة

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ، الشراء و البيع عقود علي الشركة عن نيابه التوقيع حق له و الصله ذات االخرى

 كل فى بالبنوك الشركة حسابات جميع على منفرد التوقيع حق له  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن السيد -  53

 الشركة تاسيس عقد علي الشركة عن نيابه التوقيع حق له و والخارج للداخل منها والتحويل بالبنك الحسابات فتح وحق االحوال

 وهيئة لالستثمار العامة الهيئة العقارى الشهر امام  الشركة تمثيل في الحق له و اخرى شركات تاسيس فى الشركة عن نيابة والتوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حق له و الصله ذات االخرى الحكومية الجهات وجميع المبيعات وضرائب العامة الضرائب ومصلحة التجارى والسجل المال سوق

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ، الشراء و البيع عقود علي الشركة عن نيابه التوقيع

 الخامات و االراضي و السيارات و بالمعدات الخاصه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد حسن حسن على -  54

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ،.  بذلك الغير تفويض في الحق له و الالزمة

 الخامات و االراضي و السيارات و بالمعدات الخاصه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن حسن محمد -  55

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ،.  بذلك الغير تفويض في الحق له و الالزمة

 الالزمة الخامات و االراضي و السيارات و بالمعدات الخاصه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن محسن -  56

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ،.  بذلك الغير تفويض في الحق له و

 و االراضي و السيارات و بالمعدات الخاصه  منتدب وعضو ةادار مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد محمد حسن حمدى -  57

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ،.  بذلك الغير تفويض في الحق له و الالزمة الخامات

 له و الالزمة الخامات و االراضي و السيارات و بالمعدات الخاصه  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد محمد حسن السيد -  58

 1309   برقم    20190402:  تاريخ ،.  بذلك الغير تفويض في الحق

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليفاسور مانويل جيرومى -  59

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اجراوال شاندريش -  60

 : لتصبح التوقيع وصالحيات تفويضات تعديل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليفاسور مانويل جيرومى -  61

  للغير والخدمات البيع عقود وعلي واإليجار المشتريات عقود علي التوقيع سلطات:  اوال

 علي للغير والخدمات البيع عقود علي كذلكو والخدمات والمنقوالت السيارات وإيجار المشتريات عقود علي التوقيع سلطات تفويض

 : التالي النحو

 خالل المدة محددة غير أو المدة محددة للعقود أخرى عملة بأى يعادله ما أو مصرى جنيه ألف سبعمائة اقصى بحد التوقيع ( أ

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ، أبو السيد السالم عبد ربيع محمد خالد/ السيد( 1) من لكل مشترك توقيع  الواحدة السنة

 : لتصبح التوقيع وصالحيات تفويضات تعديل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اجراوال شاندريش -  62

  للغير والخدمات البيع عقود وعلي واإليجار المشتريات عقود علي التوقيع سلطات:  اوال

 علي للغير والخدمات البيع عقود علي وكذلك والخدمات والمنقوالت السيارات وإيجار المشتريات عقود علي التوقيع سلطات تفويض

 : التالي النحو

 خالل المدة محددة غير أو المدة محددة للعقود أخرى عملة بأى يعادله ما أو مصرى جنيه ألف سبعمائة اقصى بحد التوقيع ( أ

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ، أبو السيد السالم عبد ربيع محمد خالد/ السيد( 1) من لكل مشترك توقيع  الواحدة السنة

 .محمد علي حمدي أميرة/ السيدة( 2)و النور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليفاسور مانويل جيرومى -  63

   

 محددة غير أو المدة محددة للعقود أقصى حد بدون أخرى عملة بأى يعادله ما أو جنيه ألف سبعمائة يجاوز بما التوقيع ( ب

/ السيدة( 2) أو النور أبو السيد السالم عبد ربيع محمد خالد/ السيد( 1) من أيا بين مشتركا توقيعا يكون الواحدة السنة خالل المدة

 خليل محمد شريف/ السيد( 2) أو فاندرمارك فرانسوا كريستيان برونو/ السيد( 1) من أيا مع مشتركا محمد علي حمدي أميرة

 .أجراوال شاندريش/ السيد( 3) أو بغدادى

  

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ، البنوك لدى التوقيعات: ثالثا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .محمد علي حمدي أميرة/ السيدة( 2)و النور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اجراوال شاندريش -  64

   

 محددة غير أو المدة محددة للعقود أقصى حد بدون أخرى عملة بأى يعادله ما أو جنيه ألف سبعمائة يجاوز بما التوقيع ( ب

/ السيدة( 2) أو النور أبو السيد السالم عبد ربيع محمد خالد/ السيد( 1) من أيا بين مشتركا توقيعا يكون الواحدة السنة خالل المدة

 خليل محمد شريف/ السيد( 2) أو فاندرمارك فرانسوا كريستيان برونو/ السيد( 1) من أيا مع مشتركا محمد علي حمدي أميرة

 .أجراوال شاندريش/ السيد( 3) أو بغدادى

  

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ، البنوك لدى التوقيعات: ثالثا

 :المالية والمؤسسات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليفاسور مانويل جيرومى -  65

  

 فرانسوا كريستيان برونو/ السيد وهم( أ) المجموعة ألفراد البنوك لدى التوقيع سلطات تفويض على باالجماع المجلس وافق

 ديفيد/ والسيد بوليير تشارلز بيير سيدريك/ والسيد كليرك برنارد ميشيل فيليب/ والسيد بغدادى خليل محمد شريف/ والسيد فاندرمارك

 على وذلك محمد، علي حمدي أميرة/ والسيدة النور أبو السيد السالم عبد ربيع محمد خالد/ السيد وهم( ب) المجموعة وأفراد بونيرت

 :التالى  النحو

  

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ، عمليات أى على بريديا التأكيد( 1: ) األتية للعمليات بالنسبة ( أ

 :المالية والمؤسسات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اجراوال شاندريش -  66

  

 فرانسوا كريستيان برونو/ السيد وهم( أ) المجموعة ألفراد البنوك لدى التوقيع سلطات تفويض على باالجماع المجلس وافق

 ديفيد/ والسيد بوليير تشارلز بيير سيدريك/ والسيد كليرك برنارد ميشيل فيليب/ والسيد بغدادى خليل محمد شريف/ والسيد فاندرمارك

 على وذلك محمد، علي حمدي أميرة/ والسيدة النور أبو السيد السالم دعب ربيع محمد خالد/ السيد وهم( ب) المجموعة وأفراد بونيرت

 :التالى  النحو

  

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ، عمليات أى على بريديا التأكيد( 1: ) األتية للعمليات بالنسبة ( أ

( 2) بها، المتعلقة العقود كافة على التوقيع أو بالهاتف تمت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليفاسور مانويل جيرومى -  67

 لخصم كتابة، التفاوض أو التظهير( 3) والضمانات، السندات واسترداد التشغيل، رخصة طلب عند ، ضمانات أو سندات أى طلب

 والشيكات المحررات كتابة( 4) النقود، وسحب شيكات دفتر اى واسترداد االذنية، والسندات والشيكات الكمبياالت جميع تحصيل، او

 التوقيع يكون. للشركة التحويالت أوامر كافة انفاذ( 5) النقود، وطلب والسحب التحويالت جميع وتشغيل وادارة االذنية، والسندات

 :التالى النحو على

  

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ، جنيه ألف سبعمائة اقصى بحد .1

 أى طلب( 2) بها، المتعلقة العقود كافة على التوقيع أو بالهاتف تمت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اجراوال شاندريش -  68

 او لخصم كتابة، التفاوض أو التظهير( 3) والضمانات، السندات واسترداد التشغيل، رخصة طلب عند ، ضمانات أو سندات

 والشيكات المحررات كتابة( 4) النقود، وسحب اتشيك دفتر اى واسترداد االذنية، والسندات والشيكات الكمبياالت جميع تحصيل،

 التوقيع يكون. للشركة التحويالت أوامر كافة انفاذ( 5) النقود، وطلب والسحب التحويالت جميع وتشغيل وادارة االذنية، والسندات

 :التالى النحو على

  

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ، جنيه ألف سبعمائة اقصى بحد .1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أي إما مشترك توقيع أخرى عملة بأى يعادله ما أو مصري  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليفاسور مانويل جيرومى -  69

 أشخاص أحد مع( أ) المجموعة أشخاص أحد أو مجتمعين( ب) المجموعة من شخصين أي أو مجتمعين( أ) المجموعة من شخصين

 .مجتمعين( ب) المجموعة

  

 (.أ) المجموعة أشخاص من اثنين ألى مشترك توقيع أقصى حد دون .2

  

 الغاء أو سحب أو على التوقيع(   2)   كتابة والوسطاء المالية المؤسسات لدى الحسابات وغلق فتح( 1: )األتية للعمليات بالنسبة -ب

    20190402:  تاريخ ، المسحوبات كافة نفاذ( 3)  كتابة مودعة ضمانات سحب أو بتحويالت تتعلق مخالصات أو ايصاالت اى

 4876   برقم

 أي إما مشترك توقيع أخرى عملة بأى يعادله ما أو مصري  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اجراوال شاندريش -  70

 أشخاص أحد مع( أ) المجموعة أشخاص أحد أو مجتمعين( ب) المجموعة من شخصين أي أو مجتمعين( أ) المجموعة من شخصين

 .مجتمعين( ب) المجموعة

  

 (.أ) المجموعة أشخاص من اثنين ألى مشترك توقيع أقصى حد دون .2

  

 الغاء أو سحب أو على التوقيع(   2)   كتابة والوسطاء المالية المؤسسات لدى الحسابات وغلق فتح( 1: )األتية للعمليات بالنسبة -ب

    20190402:  تاريخ ، المسحوبات كافة نفاذ( 3)  كتابة مودعة ضمانات سحب أو بتحويالت تتعلق مخالصات أو ايصاالت اى

 4876   برقم

( 4) كتابة الواحدة السنة يتعدى فيما االئتمان بحد يتعلق فيما  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليفاسور مانويل جيرومى -  71

 مدارة أو من صادرة االستثمار وثائق بيع شراء( 5) كتابة األجل قصيرة أخرى وقروض مقدمة دفعات سداد أو مد أو على الحصول

 كريستيان برونو/ السيد( 1: )أسماؤهم االتى السادة من اثنين ألى مشتركا توقيعا عليها التوقيع يكون كتابة، المالية المؤسسات بمعرفة

 بيير سيدريك/ السيد( 4) بغدادى، خليل محمد شريف/ السيد( 3) كليرك، برنارد ميشيل فيليب/  السيد( 2)و  فاندرمارك فرانسوا

 .بوليير تشارلز

    

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ، لطلبات بالنسبة ( ب

( 4) كتابة الواحدة السنة يتعدى فيما االئتمان بحد يتعلق فيما  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اجراوال شاندريش -  72

 مدارة أو من صادرة االستثمار وثائق بيع شراء( 5) كتابة األجل قصيرة أخرى وقروض مقدمة دفعات سداد أو مد أو على الحصول

 كريستيان برونو/ السيد( 1: )أسماؤهم االتى السادة من اثنين ألى مشتركا توقيعا عليها التوقيع يكون كتابة، المالية المؤسسات بمعرفة

 بيير سيدريك/ السيد( 4) بغدادى، خليل محمد شريف/ السيد( 3) كليرك، برنارد ميشيل فيليب/  السيد( 2)و  فاندرمارك فرانسوا

 .بوليير تشارلز

    

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ، لطلبات بالنسبة ( ب

 ألى مشتركا توقيعا عليها التوقيع يكون كتابة الشيكات دفاتر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليفاسور مانويل جيرومى -  73

( 3) كليرك، برنارد ميشيل فيليب/  السيد( 2)و  فاندرمارك فرانسوا كريستيان برونو/ السيد( 1: )أسماؤهم االتى السادة من اثنين

 .بوليير تشارلز بيير سيدريك/ السيد( 4) بغدادى، خليل محمد شريف/ السيد

   

 ديفيد/ السيد أحدهم يكون أن على( أ) المجموعة من شخصين ألي مشتركا التوقيع يكون الشركة لموظفي  المرتبات لسداد بالنسبة

 بونيرت

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .الفاكس بطريق معامالت أي إجراء يجوز ال سبق، ما لكل وبالنسبة

  

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ، التوقيعات سلطات: رابعا

 اثنين ألى مشتركا توقيعا عليها التوقيع يكون كتابة الشيكات دفاتر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اجراوال شاندريش -  74

/ السيد( 3) كليرك، برنارد ميشيل فيليب/  السيد( 2)و  فاندرمارك فرانسوا كريستيان برونو/ السيد( 1: )أسماؤهم االتى السادة من

 .بوليير تشارلز بيير سيدريك/ السيد( 4) بغدادى، خليل محمد شريف

   

 ديفيد/ السيد أحدهم يكون أن على( أ) المجموعة من شخصين ألي مشتركا التوقيع يكون الشركة لموظفي  المرتبات لسداد بالنسبة

 بونيرت

  

 .الفاكس بطريق معامالت أي إجراء يجوز ال سبق، ما لكل وبالنسبة

  

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ، التوقيعات سلطات: رابعا

 :األخرى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليفاسور مانويل جيرومى -  75

  

 المجموعة أشخاص من ألي التوقيع يكون األخرى بالعمالت يعادله ما أو مصرى جنيه 5200000 تتجاوز ال التى للمبالغ ( أ

 .الجمركى واالفراج واللوجيستات والشحن االستيراد اوراق على التوقيع منفردا( ب)

    

 أفراد أحد بين مشترك توقيعا التوقيع يكون األخرى بالعمالت يعادله ما أو مصرى جنيه 5200000 تتجاوز التى للمبالغ ( ب

 للتوقيع بالنسبة وذلك بغدادى خليل محمد شريف/ السيد أو فاندرمارك فرانسيه كريستيان برونو/ السيد من أيا مع( ب) المجموعة

 4876   برقم    20190402:  تاريخ ، والشحن االستيراد اوراق على

 :األخرى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اجراوال شاندريش -  76

  

 المجموعة أشخاص من ألي التوقيع يكون األخرى بالعمالت يعادله ما أو مصرى جنيه 5200000 تتجاوز ال التى للمبالغ ( أ

 .الجمركى واالفراج واللوجيستات والشحن االستيراد اوراق على التوقيع منفردا( ب)

    

 أفراد أحد بين مشترك توقيعا التوقيع يكون األخرى بالعمالت يعادله ما أو مصرى جنيه 5200000 تتجاوز التى للمبالغ ( ب

 للتوقيع بالنسبة وذلك بغدادى خليل محمد شريف/ السيد أو فاندرمارك فرانسيه كريستيان برونو/ السيد من أيا مع( ب) المجموعة

 4876   مبرق    20190402:  تاريخ ، والشحن االستيراد اوراق على

 .الجمركى واالفراج واللوجيستات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليفاسور مانويل جيرومى -  77

   

 فيها بما الحكومية الجهات كافة أمام الشركة وتمثيل وتجديدها السيارات رخص واستخراج الشركة سيارات وإدارة لقيادة ( ت

 من السيارات رخص واستالم تأمين وعمل نوع أي من والمستندات واإلقرارات الشهادات واستخراج العامة والنيابة المرور إدارات

 أمام الشركة وتمثيل أوراق أو مستندات أي على والتوقيع والغرامات الرسوم وسداد المرور وإدارات العامة البوليسوالنيابة أقسام

    20190402:  تاريخ ،. منفردا( ب) المجموعة أشخاص من ألي التوقيع يكون السيارات عقود على والتوقيع العقاري الشهر مكاتب

 4876   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .الجمركى واالفراج واللوجيستات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اجراوال شاندريش -  78

   

 فيها بما الحكومية الجهات كافة أمام الشركة وتمثيل وتجديدها السيارات رخص واستخراج الشركة سيارات وإدارة لقيادة ( ت

 من السيارات رخص واستالم تأمين وعمل نوع أي من والمستندات واإلقرارات الشهادات واستخراج العامة والنيابة المرور إدارات

 أمام الشركة وتمثيل أوراق أو مستندات أي على والتوقيع والغرامات الرسوم وسداد المرور وإدارات العامة البوليسوالنيابة أقسام

    20190402:  تاريخ ،. منفردا( ب) المجموعة أشخاص من ألي التوقيع يكون السيارات عقود على والتوقيع لعقاريا الشهر مكاتب

 4876   برقم

 768   برقم    20190402:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعدنى عبدهللا محمد رؤوف محمد -  79

 768   برقم    20190402:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لويس جوليوس مايكل -  80

  كانت التي  الصالحيات و التوقيعات الغاء -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السعدنى عبدهللا محمد رؤوف محمد -  81

 ، البشالوي حسين حسين يحيي مروة/ للسيده ممنوحه كانت التي االتوقيعات الغاء و باريير لويس جوليوس مايكل/  للسيد ممنوحه

 768   برقم    20190402:  تاريخ

/  للسيد ممنوحه  كانت التي  الصالحيات و التوقيعات الغاء -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لويس جوليوس مايكل -  82

:  تاريخ ، البشالوي حسين حسين يحيي مروة/ للسيده ممنوحه كانت التي االتوقيعات الغاء و باريير لويس جوليوس مايكل

 768   برقم    20190402

 بنفس االدارة لمجلس التجديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  درويش محمد سليم محمد ناصر -  83

 5744   برقم    20190402:  تاريخ ، االختصاصات

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زيد ابو مبارك محسن -  84

 . الغرض لهذا المجلس ينتدبه آخر عضو وكل المنتدبين اإلدارة مجلس أعضاء و اإلدارة

 مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم أن و مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين أن فى الحق اإلدارة ولمجلس

. 

 والتسجيل البيع و الشراء في الحق الهادي عبد علي علي ايهاب وعضوالمجلس زيد ابو مبارك محسن/ السيد االداره مجلس ولرئيس

  واآلت مبانى و وأرض عقار من الشركة أصول لجميع الرهن وحق

 4218   برقم    20190403:  تاريخ ، وكذلك ومنقوالت وماكينات ومعدات

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زيد ابو مبارك محسن -  85

 . الغرض لهذا المجلس ينتدبه آخر عضو وكل المنتدبين اإلدارة مجلس أعضاء و اإلدارة

 مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم أن و مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين أن فى الحق اإلدارة ولمجلس

. 

 والتسجيل البيع و الشراء في الحق الهادي عبد علي علي ايهاب وعضوالمجلس زيد ابو مبارك محسن/ السيد االداره مجلس ولرئيس

  واآلت مبانى و وأرض عقار من الشركة أصول لجميع الرهن وحق

 4218   برقم    20190403:  تاريخ ، وكذلك ومنقوالت وماكينات ومعدات

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زيد ابو مبارك محسن -  86

 . الغرض لهذا المجلس ينتدبه آخر عضو وكل المنتدبين اإلدارة مجلس أعضاء و اإلدارة

 مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم أن و مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين أن فى الحق اإلدارة ولمجلس

. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والتسجيل البيع و الشراء في الحق الهادي عبد علي علي ايهاب وعضوالمجلس زيد ابو مبارك محسن/ السيد االداره مجلس ولرئيس

  واآلت مبانى و وأرض عقار من الشركة أصول لجميع الرهن وحق

 4218   برقم    20190403:  تاريخ ، وكذلك ومنقوالت وماكينات ومعدات

 مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زيد ابو مبارك محسن -  87

 . الغرض لهذا المجلس ينتدبه آخر عضو وكل المنتدبين اإلدارة مجلس أعضاء و اإلدارة

 مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم أن و مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين أن فى الحق اإلدارة ولمجلس

. 

 والتسجيل البيع و الشراء في الحق الهادي عبد علي علي ايهاب وعضوالمجلس زيد ابو مبارك محسن/ السيد االداره مجلس ولرئيس

  واآلت مبانى و وأرض عقار من الشركة أصول لجميع الرهن وحق

 4218   برقم    20190403:  تاريخ ، وكذلك ومنقوالت وماكينات ومعدات

 وعقود والتسجيل والبيع والشراء الرهن عقود على التوقيع  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زيد ابو مبارك محسن -  88

 االخري الصالحيات بقاء مع سبق ما كل في الغير توكيل لهما و مجتمعين السويس قناه بنك وامام البنوك من والرهن االقتراض

 4218   برقم    20190403:  تاريخ ،. تغير اي دون هى كما المنتدبين واالعضاء اإلدارة مجلس لرئيس المقرره

 وعقود والتسجيل والبيع والشراء الرهن عقود على التوقيع  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زيد ابو مبارك محسن -  89

 االخري الصالحيات بقاء مع سبق ما كل في الغير توكيل لهما و مجتمعين السويس قناه بنك وامام البنوك من والرهن االقتراض

 4218   برقم    20190403:  تاريخ ،. تغير اي دون هى كما المنتدبين واالعضاء اإلدارة مجلس لرئيس المقرره

 وعقود والتسجيل والبيع والشراء الرهن عقود على التوقيع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زيد ابو مبارك محسن -  90

 االخري الصالحيات بقاء مع سبق ما كل في الغير توكيل لهما و مجتمعين السويس قناه بنك وامام البنوك من والرهن االقتراض

 4218   برقم    20190403:  تاريخ ،. تغير اي دون هى كما المنتدبين واالعضاء اإلدارة مجلس لرئيس المقرره

 وعقود والتسجيل والبيع والشراء الرهن عقود على التوقيع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زيد ابو مبارك محسن -  91

 االخري الصالحيات بقاء مع سبق ما كل في الغير توكيل لهما و مجتمعين السويس قناه بنك وامام البنوك من والرهن االقتراض

 4218   برقم    20190403:  تاريخ ،. تغير اي دون هى كما المنتدبين واالعضاء اإلدارة مجلس لرئيس المقرره

 عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق      --  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  92

 اإلدارة مجلس رئيس  الجبالى حسين نبهان سالمة حمدان/ السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة

 الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب ، الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد/  ،والسيد

 البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود توالتسويا والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو

 . وإقفالها البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، -3

 عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق      --  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  93

 اإلدارة مجلس رئيس  الجبالى حسين نبهان سالمة حمدان/ السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة

 الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب ، الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد/  ،والسيد

 البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو

 . وإقفالها البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، -3

 عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق      --  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  94

 اإلدارة مجلس رئيس  الجبالى حسين نبهان سالمة حمدان/ السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة

 الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب ، الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد/  ،والسيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو

 . وإقفالها البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، -3

 عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق      --  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  95

 اإلدارة مجلس رئيس  الجبالى حسين نبهان سالمة حمدان/ السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة

 الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب ، الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد/  ،والسيد

 البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو

 . وإقفالها البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، -3

 عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق      --  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  96

 اإلدارة مجلس رئيس  الجبالى حسين نبهان سالمة حمدان/ السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة

 الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب ، الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد/  ،والسيد

 البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو

 . وإقفالها البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، -3

 عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق      --  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  97

 اإلدارة مجلس رئيس  الجبالى حسين نبهان سالمة حمدان/ السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة

 الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب ، الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد/  ،والسيد

 البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو

 . وإقفالها البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، -3

 التوقيع  يكون ان على المجلس وافق      --  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  98

 اإلدارة مجلس رئيس  الجبالى حسين نبهان سالمة حمدان/ السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة عن

 الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب ، الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد/  ،والسيد

 البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو

 . وإقفالها البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، -3

 التوقيع  يكون ان على المجلس وافق      --  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  99

 اإلدارة مجلس رئيس  الجبالى حسين نبهان سالمة حمدان/ السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة عن

 الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب ، الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد/  ،والسيد

 البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو

 . وإقفالها البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، -3

 التوقيع  يكون ان على المجلس وافق      --  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  100

 اإلدارة مجلس رئيس  الجبالى حسين نبهان سالمة حمدان/ السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   يردس ما نحو على الشركة عن

 الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب ، الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد/  ،والسيد

 البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو

 . وإقفالها البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، -3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق      --  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  101

/  ،والسيد اإلدارة مجلس رئيس  الجبالى حسين نبهان سالمة حمدان/ السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على

 العضو الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب ، الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد

 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

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، -3

 الشركة عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق      --  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  102

/  ،والسيد اإلدارة مجلس رئيس  الجبالى حسين نبهان سالمة حمدان/ السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على

 العضو الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب ، الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد

 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

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، -3

 الشركة عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق      --  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  103

/  ،والسيد اإلدارة مجلس رئيس  الجبالى حسين نبهان سالمة حمدان/ السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على

 العضو الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد إدارة، مجلس رئيس نائب ، الجبالى نبهان حسين نبهان حسين محمد

 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

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، -3

 نبهان سالمة حمدان/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  104

 حمدان محمد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين

 هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الجبالي حسين نبهان سالمة

 لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الصادرات ىعل للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة

 نبهان سالمة حمدان/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  105

 حمدان محمد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين

 هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الجبالي حسين نبهان سالمة

 لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة

 نبهان سالمة حمدان/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  106

 حمدان محمد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين

 هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الجبالي حسين نبهان سالمة

 لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة عامةال والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة

 حسين نبهان سالمة حمدان/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  107

 سالمة حمدان محمد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي

 التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الجبالي حسين نبهان

 والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة

 حسين نبهان سالمة حمدان/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  108

 سالمة حمدان محمد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي

 التأمينات هيئة أمام توقيعوال أنواعها بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الجبالي حسين نبهان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة

 حسين نبهان سالمة حمدان/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  109

 سالمة حمدان محمد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي

 التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الجبالي حسين نبهان

 والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، اتالصادر على للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة

 نبهان سالمة حمدان/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  110

 حمدان محمد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين

 هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الجبالي حسين نبهان سالمة

 لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة

 نبهان سالمة حمدان/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  111

 حمدان محمد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين

 هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الجبالي حسين نبهان سالمة

 لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على لرقابةل العامة والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة

 نبهان سالمة حمدان/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  112

 حمدان محمد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين

 هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الجبالي حسين نبهان سالمة

 لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة

 الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  113

 نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس

 التأمينات هيئة أمام والتوقيع اأنواعه بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الجبالي حسين

 والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة

 الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  114

 نبهان سالمة حمدان محمد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس

 التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الجبالي حسين

 والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، ادراتالص على للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة

 الجبالي حسين نبهان سالمة حمدان/  السيد من لكل ويكون  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  115

 نبهان ةسالم حمدان محمد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس

 التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الجبالي حسين

 والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الصادرات على للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة
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 والهيئات الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة

 واالستشاريين والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات

 التوقيع وكذلك. حكومية والغير الحكومية الجهات ةوكاف والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الحكومية والهيئات المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التجاري السجل وإدارات ومكاتب والواردات  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  117

 والهيئات الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة

 واالستشاريين والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات

 التوقيع وكذلك. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الحكومية والهيئات المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام

 التجاري السجل وإدارات ومكاتب والواردات  ادارة جلسم رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  118

 والهيئات الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة

 واالستشاريين والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات

 التوقيع وكذلك. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الحكومية والهيئات المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام

 وإدارة التجاري السجل وإدارات ومكاتب والواردات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  119

 والهيئات الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور

 واالستشاريين والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها اعهاأنو بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات

 التوقيع وكذلك. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، لحكوميةا والهيئات المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام

 وإدارة التجاري السجل وإدارات ومكاتب والواردات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  120

 والهيئات الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور

 واالستشاريين والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات

 التوقيع وكذلك. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الحكومية والهيئات المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام
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 والهيئات الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور

 واالستشاريين والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات

 التوقيع وكذلك. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الحكومية والهيئات المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام

 السجل وإدارات ومكاتب والواردات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  122

 الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل رالمرو وإدارة التجاري

 والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات والهيئات

. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء واالستشاريين

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الحكومية والهيئات المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام التوقيع وكذلك

 السجل وإدارات ومكاتب والواردات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  123

 الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة التجاري

 والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات والهيئات

. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء واالستشاريين

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الحكومية والهيئات المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام التوقيع وكذلك

 السجل وإدارات ومكاتب والواردات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  124

 الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة التجاري

 والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات والهيئات

. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء واالستشاريين

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الحكومية توالهيئا المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام التوقيع وكذلك

 وإدارة التجاري السجل وإدارات ومكاتب والواردات  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  125

 والهيئات الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 واالستشاريين والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات

 التوقيع وكذلك. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الحكومية والهيئات المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام

 وإدارة التجاري السجل وإدارات ومكاتب والواردات  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  126

 والهيئات الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور

 واالستشاريين والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات

 التوقيع وكذلك. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الحكومية والهيئات المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام

 وإدارة التجاري السجل وإدارات ومكاتب والواردات  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  127

 والهيئات الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور

 واالستشاريين والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات

 التوقيع وكذلك. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه كهرباءال أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، الحكومية والهيئات المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام

 اإليجارات عقود وكذلك حكومية والغير  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  128

 الجديدة المدن أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود

 تسليم وفى البضائع وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز

 كانت أيا اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، ومكتب بالشركة الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح

 اإليجارات عقود وكذلك حكومية والغير  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  129

 الجديدة المدن أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود

 تسليم وفى البضائع وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز

 كانت أيا اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، ومكتب بالشركة الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح

 اإليجارات عقود وكذلك حكومية والغير  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  130

 الجديدة المدن أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود

 تسليم وفى البضائع وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز

 كانت أيا اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، ومكتب بالشركة الخاصة عملال عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح

 البيع وعقود اإليجارات عقود وكذلك حكومية والغير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  131

 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

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، ومكتب بالشركة الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة

 البيع وعقود اإليجارات عقود وكذلك حكومية والغير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  132

 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

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، ومكتب بالشركة الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة

 البيع وعقود اإليجارات عقود وكذلك حكومية والغير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  133

 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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ومصالح كانت أيا اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، ومكتب بالشركة الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة

 اإليجارات عقود وكذلك حكومية والغير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  134

 الجديدة المدن أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود

 تسليم وفى ائعالبض وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز

 كانت أيا اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، ومكتب بالشركة الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح

 اإليجارات عقود وكذلك حكومية والغير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  135

 الجديدة المدن أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود

 تسليم وفى البضائع وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز

 كانت أيا اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، ومكتب بالشركة الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح

 اإليجارات عقود وكذلك حكومية والغير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  136

 لجديدةا المدن أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود

 تسليم وفى البضائع وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز

 كانت أيا اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، ومكتب بالشركة الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح

 البيع وعقود اإليجارات عقود وكذلك حكومية والغير  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  137

 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

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، ومكتب بالشركة الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة

 البيع وعقود اإليجارات عقود وكذلك حكومية والغير  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  138

 وجهاز الجديدة المدن أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و دوالتوري 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

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، ومكتب بالشركة الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة

 البيع وعقود اإليجارات عقود وكذلك حكومية والغير  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  139

 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

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، ومكتب بالشركة الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة

 البرتقال شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  140

 والمشتراه المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام

 بها الخاصة العقود على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح

 الحق ولهم،  الشركة إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في

 البرتقال شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  141

 والمشتراه المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام

 بها الخاصة العقود على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح

 الحق ولهم،  الشركة إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 البرتقال شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  142

 والمشتراه المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام

 بها الخاصة العقود على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو افاألوق هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح

 الحق ولهم،  الشركة إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في

 الخام البرتقال شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  143

 لصالح والمشتراه المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من

 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

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير

 الخام البرتقال شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  144

 لصالح والمشتراه المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من

 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

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير

 الخام البرتقال شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  145

 لصالح تراهوالمش المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من

 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

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير

 شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  146

 المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام البرتقال

 الخاصة العقود على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح والمشتراه

 ولهم،  الشركة إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك بها

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في الحق

 شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  147

 المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام البرتقال

 الخاصة العقود على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح والمشتراه

 ولهم،  الشركة إلدارة زمةال أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك بها

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في الحق

 شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  148

 المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام البرتقال

 الخاصة العقود على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح والمشتراه

 ولهم،  الشركة إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك بها

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في الحق

 من الخام البرتقال شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  149

 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

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير

 من الخام البرتقال شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  150

 لصالح والمشتراه المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 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 تنداتوالمس واألوراق العقود جميع

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير

 من الخام البرتقال شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  151

 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

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  152

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  153

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  154

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن يدالس سعيد -  155

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  156

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  157

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  158

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  159

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  160

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  161

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  162

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  163

   برقم    20190403:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  164

1875 

   برقم    20190403:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  165

1875 

   برقم    20190403:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالى حسين نبهان حسين محمد -  166

1875 

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  167

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  168

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي على حسن السيد سعيد -  169

   برقم    20190403:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  170

1875 

   برقم    20190403:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  171

1875 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190403:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  172

1875 

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  173

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  174

 1875   برقم    20190403:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين نبهان سالمه حمدان -  175

 السيد وصالحيات اختصاصات تكون-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  176

 محمد إبراهيم أحمد/  السيد ولنائبه له ليكون الشحات إبراهيم محمد إبراهيم/  الدكتور السيد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس

 مجتمعين ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات كافة أمام التعامل و التوقيع و االدارة حق لهما منفردين أو مجتمعين سواء الشحات

 واراضي عقارات من الشركة أصول لكافة للغير أو للنفس التأجير و والتنازل والرهن البيع عقود على التوقيع حق منفردين أو

 567   برقم    20190403:  تاريخ ، مجتمعين لهما كذلك و والسيارات والمنقوالت والمعدات والماكينات واآلت

 السيد وصالحيات اختصاصات تكون-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  177

 محمد إبراهيم أحمد/  السيد ولنائبه له ليكون الشحات إبراهيم محمد إبراهيم/  الدكتور السيد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس

 مجتمعين ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات كافة أمام التعامل و التوقيع و االدارة حق لهما منفردين أو مجتمعين سواء الشحات

 واراضي عقارات من الشركة أصول لكافة للغير أو للنفس التأجير و والتنازل والرهن البيع عقود على التوقيع حق منفردين أو

 567   برقم    20190403:  تاريخ ، مجتمعين لهما كذلك و والسيارات والمنقوالت والمعدات والماكينات واآلت

 السيد وصالحيات اختصاصات تكون-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  178

 محمد إبراهيم أحمد/  السيد ولنائبه له ليكون الشحات إبراهيم محمد إبراهيم/  الدكتور السيد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس

 مجتمعين ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات كافة أمام التعامل و التوقيع و االدارة حق لهما منفردين أو مجتمعين سواء حاتالش

 واراضي عقارات من الشركة أصول لكافة للغير أو للنفس التأجير و والتنازل والرهن البيع عقود على التوقيع حق منفردين أو

 567   برقم    20190403:  تاريخ ، مجتمعين لهما كذلك و والسيارات والمنقوالت والمعدات والماكينات واآلت

 السيد وصالحيات اختصاصات تكون-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  179

 محمد إبراهيم أحمد/  السيد ولنائبه له ليكون الشحات إبراهيم محمد إبراهيم/  الدكتور السيد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس

 مجتمعين ولهما حكومية والغير الحكومية الجهات كافة أمام التعامل و التوقيع و االدارة حق لهما منفردين أو مجتمعين سواء الشحات

 واراضي عقارات من الشركة أصول لكافة للغير أو للنفس التأجير و والتنازل والرهن البيع عقود على التوقيع حق منفردين أو

 567   برقم    20190403:  تاريخ ، مجتمعين لهما كذلك و والسيارات والمنقوالت والمعدات والماكينات واآلت

 في الكامل التصرف حق منفردين أو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  180

 وصرف وااليداع والسحب البنوك كافة أمام التعامل منفردين أو مجتمعين لهما وكذلك والمعنوية المادية المقومات و الحقوق كافة

 العقود كافة إبرام حق ولهما الشركات فسخ و وتخارج وتعديل وتأسيس القضايا كافة في التصالح و الصلح حق ولهما الشيكات

 أو مجتمعين ولهما للغير أو للنفس سواء والنهائية االبتدائية العقود كافة على يعالتوق حق ولهما بالشركه المتعلقة والمشارطات

   برقم    20190403:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل حق ولهما للغير أو للنفس التصرفات كافة إبرام حق منفردين

567 

 في الكامل التصرف حق منفردين أو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  181

 وصرف وااليداع والسحب البنوك كافة أمام التعامل منفردين أو مجتمعين لهما وكذلك والمعنوية المادية المقومات و الحقوق كافة

 العقود كافة إبرام حق ولهما الشركات فسخ و وتخارج وتعديل وتأسيس القضايا كافة في التصالح و الصلح حق ولهما الشيكات

 أو مجتمعين ولهما للغير أو للنفس سواء والنهائية االبتدائية العقود كافة على التوقيع حق ولهما بالشركه المتعلقة والمشارطات

   برقم    20190403:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل حق ولهما للغير أو للنفس التصرفات كافة إبرام حق منفردين
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 في الكامل التصرف حق منفردين أو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  182

 وصرف وااليداع والسحب البنوك كافة أمام التعامل منفردين أو مجتمعين لهما وكذلك والمعنوية المادية المقومات و الحقوق كافة

 العقود كافة إبرام حق ولهما الشركات فسخ و وتخارج وتعديل وتأسيس القضايا كافة في التصالح و الصلح حق ولهما الشيكات

 أو مجتمعين ولهما للغير أو للنفس سواء والنهائية االبتدائية العقود كافة على التوقيع حق ولهما بالشركه المتعلقة والمشارطات
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 في الكامل التصرف حق منفردين أو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  الشحات ابراهيم محمد ابراهيم -  183

 وصرف وااليداع والسحب البنوك كافة أمام عاملالت منفردين أو مجتمعين لهما وكذلك والمعنوية المادية المقومات و الحقوق كافة

 العقود كافة إبرام حق ولهما الشركات فسخ و وتخارج وتعديل وتأسيس القضايا كافة في التصالح و الصلح حق ولهما الشيكات

 أو مجتمعين ولهما للغير أو للنفس سواء والنهائية االبتدائية العقود كافة على التوقيع حق ولهما بالشركه المتعلقة والمشارطات

   برقم    20190403:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل حق ولهما للغير أو للنفس التصرفات كافة إبرام حق منفردين

567 

 العضو و االداره مجلس رئيس تفويض -1  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حصنى بسيم روبير شريف -  184

 و الصالحيات بنفس و جديده لمده الحالي االداره لمجلس التجديد -2 حالتها حسب االصول اهالك و تخريد و بيع في المنتدب
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 العضو و االداره مجلس رئيس تفويض -1  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حصنى بسيم روبير شريف -  185

 و الصالحيات بنفس و جديده لمده الحالي االداره لمجلس التجديد -2 حالتها حسب االصول اهالك و تخريد و بيع في المنتدب

 2393   برقم    20190403:  تاريخ ، السابقه للمجالس الممنوحه التفويضات

 العضو و االداره مجلس رئيس تفويض -1  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حصنى بسيم روبير شريف -  186

 و الصالحيات بنفس و جديده لمده الحالي االداره لمجلس التجديد -2 حالتها حسب االصول اهالك و تخريد و بيع في المنتدب
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 و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشرقاوى السيد محمد عادل -  187

 عدة يعيين ان فى الحق االدارة لمجلس و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها

 االدارة مجلس رئيس/  للسيد يكون و-مجتمعين او منفردين الشركه عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين او مجتمعين االدارة مجلس رئيس نائب/  والسيد المنتدب والعضو

 3751   برقم    20190404:  تاريخ ، الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 الحق لهم وكذا التصرفات انواع بكافة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشرقاوى السيد محمد عادل -  188

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع رهن و اقتراض و سحب من والمصارف البنوك جميع مع  التعامل في منفردين او مجتمعين

 منفردين او مجتمعين لهم وكذا والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات

 العقارية وممتلكاتها الشركة الصول  البدل و والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع و العقاري الشهر مكاتب امام التعامل حق

   برقم    20190404:  تاريخ ، تعيين فى الحق ولهم الشركة باسم التوكيالت تحرير و التوقيع حق و والسيارات واالراضى
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 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشرقاوى السيد محمد عادل -  189

 والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع للمبالغ والدفع القبض حق منفردين او مجتمعين ولهم واجورهم مرتباتهم

 او توكيل حق منفردين او مجتمعين ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام

 3751   برقم    20190404:  تاريخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض

 دي ايه كومرسيال اندرستلاير سوسيتيه شركة ممثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  فالتو مارى برنارد لودوفيك -  190

 4742   برقم    20190404:  تاريخ ،.  طيار جوزيف/ االستاذ من بدال( سيكوبا)  بارتيسيبسيان
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 : يلى كما المتضامن للشريك صالحيات اضافه -  شريك و مدير  بسيطة توصية  االسمر محمد طاهر -  290



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وله ، منفردا االسمر طاهر محمد طاهر/  السيد المتضامن للشريك الرسمية اتالجه امام والمسؤولية والتوقيع االدارة حق يكون

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 : يلى كما المتضامن للشريك صالحيات اضافه -  شريك و مدير  بسيطة توصية  االسمر محمد طاهر -  291

 وله ، منفردا االسمر طاهر محمد طاهر/  السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات امام والمسؤولية والتوقيع االدارة حق يكون

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 : يلى كما المتضامن للشريك صالحيات اضافه -  شريك و مدير  بسيطة توصية  االسمر محمد طاهر -  292

 وله ، منفردا االسمر طاهر محمد طاهر/  السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات امام والمسؤولية والتوقيع االدارة حق يكون

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 : يلى كما المتضامن للشريك صالحيات اضافه -  شريك و مدير  بسيطة توصية  االسمر محمد طاهر -  293

 وله ، منفردا االسمر طاهر محمد طاهر/  السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات امام والمسؤولية والتوقيع االدارة حق يكون

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل سعيد حسنى فايق -  294

 العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

 واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل نتعيي فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل مع والتعامل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل سعيد حسنى فايق -  295

 العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

 واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل مع والتعامل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل سعيد حسنى فايق -  296

 العقارى الشهر حهمصل امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

 واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل مع والتعامل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل سعيد حسنى فايق -  297

 العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

 واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل مع والتعامل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق احمد -  298

 العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

 واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل مع والتعامل

 والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة ديدوتس وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق احمد -  299

 العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

 واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل مع والتعامل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق وائل -  300

 العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

 واجورهم  مرتباتهم وتحديد ركةالش ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل مع والتعامل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق وائل -  301

 العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

 واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل مع والتعامل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق وائل -  302

 العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

 واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل مع والتعامل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد ةالشرك بمعامالت تتعلق التى

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق وائل -  303

 العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

 واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل مع والتعامل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق احمد -  304

 العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

 واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل مع والتعامل

 والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية ذنيةاال السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق احمد -  305

 العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

 واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل مع والتعامل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى

 الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  شريك و مدير  بسيطة توصية  االسمر محمد طاهر -  306

 مع والتعامل العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حق وله واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  شريك و ديرم  بسيطة توصية  االسمر محمد طاهر -  307

 مع والتعامل العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع

 حق وله واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  شريك و مدير  بسيطة توصية  االسمر محمد طاهر -  308

 مع والتعامل العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع

 حق وله واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  شريك و مدير  بسيطة توصية  االسمر محمد طاهر -  309

 مع والتعامل العقارى الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع

 حق وله واجورهم  مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحه التجارى السجل

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

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، الشركه عن باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل سعيد حسنى فايق -  310

 الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل حق وله بذلك

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -

 بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل سعيد حسنى فايق -  311

 الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل حق وله بذلك

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -

 بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل سعيد حسنى فايق -  312

 خاصةال حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل حق وله بذلك

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -

 بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل سعيد حسنى فايق -  313

 الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل حق وله بذلك

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -

 بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق احمد -  314

 الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل حق وله بذلك

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق احمد -  315

 الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل حق وله بذلك

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -

 بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق وائل -  316

 الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل حق وله لكبذ

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -

 بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق وائل -  317

 الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل حق وله بذلك

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -

 بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق وائل -  318

 الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل حق وله بذلك

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -

 بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق وائل -  319

 الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل حق وله بذلك

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -

 بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق احمد -  320

 الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك يرالغ تفويض او توكيل حق وله بذلك

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -

 بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  بالل حسنى فايق احمد -  321

 الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل حق وله بذلك

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -

 لكافة انواعها بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  االسمر محمد طاهر -  322

 حق وله بذلك الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -

 لكافة انواعها بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  االسمر محمد طاهر -  323

 حق وله بذلك الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 لكافة انواعها بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  االسمر محمد طاهر -  324

 حق وله بذلك الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -

 لكافة انواعها بكافة والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  االسمر محمد طاهر -  325

 حق وله بذلك الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة وامام للغير او للنفس وكذلك ومنقول ثابت من فيها بما الشركة اصول

 . الموصيين الشركاء عدا فيما وذلك. ماذكر بعض او كل فى الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل

 33765   برقم    20190404:  تاريخ ، -
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 -:التالي النحو على  اإلختصاصات تحديد على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمود محمد سمير -  346

 محمد/  السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق -1

 إدارة، مجلس رئيس نائب الجبالى، حسين نبهان سالمة حمدان/  ،والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالى نبهان حسين نبهان حسين

 والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود

 -:التالي النحو على  اإلختصاصات تحديد على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمود محمد سمير -  347

 محمد/  السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق -1

 إدارة، مجلس رئيس نائب الجبالى، حسين نبهان سالمة حمدان/  ،والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالى نبهان حسين نبهان حسين

 والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود

 النحو على  اإلختصاصات تحديد على  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان -  348

 -:التالي

 محمد/  السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق -1

 إدارة، مجلس رئيس نائب الجبالى، حسين نبهان سالمة حمدان/  ،والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالى نبهان حسين نبهان حسين

 والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود

 النحو على  اإلختصاصات تحديد على  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان -  349

 -:التالي

 محمد/  السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق -1

 إدارة، مجلس رئيس نائب الجبالى، حسين نبهان سالمة نحمدا/  ،والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالى نبهان حسين نبهان حسين

 والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود
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 -:التالي

 محمد/  السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق -1

 إدارة، مجلس رئيس نائب الجبالى، حسين نبهان سالمة حمدان/  ،والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالى نبهان حسين نبهان حسين

 والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود

 النحو على  اإلختصاصات تحديد على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  351

 -:التالي

 محمد/  السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق -1

 إدارة، مجلس رئيس نائب الجبالى، حسين نبهان سالمة حمدان/  ،والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالى نبهان حسين نبهان حسين

 والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 -:التالي النحو على  اإلختصاصات تحديد على  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  352

 محمد/  السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق -1

 إدارة، مجلس رئيس نائب الجبالى، حسين نبهان سالمة حمدان/  ،والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالى نبهان حسين نبهان حسين

 والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود

 -:التالي النحو على  اإلختصاصات تحديد على  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  353

 محمد/  السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق -1

 إدارة، مجلس رئيس نائب الجبالى، حسين نبهان سالمة حمدان/  ،والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالى نبهان حسين نبهان حسين

 والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود

 -:التالي النحو على  اإلختصاصات تحديد على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي علي حسن السيد سعيد -  354

 محمد/  السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق -1

 إدارة، مجلس رئيس نائب الجبالى، حسين نبهان ةسالم حمدان/  ،والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالى نبهان حسين نبهان حسين

 والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود

 -:التالي النحو على  اإلختصاصات تحديد على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي علي حسن السيد سعيد -  355

 محمد/  السادة من كال   من مجتمعين إلثنين الحقا   سيرد ما نحو على الشركة عن التوقيع  يكون ان على المجلس وافق -1

 إدارة، مجلس رئيس نائب الجبالى، حسين نبهان سالمة حمدان/  ،والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالى نبهان حسين نبهان حسين

 والتسويات والشطب واإللغاء والقرض الرهن عقود على التوقيع في  وذلك المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، البنوك في الحسابات وفتح الشركة أصول وبيع البنوك مع الغير وكفالة الكفالة وعقود

 . وإقفالها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمود محمد سمير -  356

 حسين نبهان سالمة حمدان/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  السيد من لكل ويكون -2

 مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي

 والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب

    20190404:  تاريخ ، للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة ستثمارلال العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة

 963   برقم

 . وإقفالها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمود محمد سمير -  357

 حسين نبهان سالمة حمدان/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  السيد من لكل ويكون -2

 مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي

 والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب

    20190404:  تاريخ ، للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة

 963   برقم

 . وإقفالها  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان -  358

 حسين نبهان سالمة حمدان/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  السيد من لكل ويكون -2

 مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي

 والهيئة والتصرف والملكية انيةالعمر المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب

    20190404:  تاريخ ، للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة

 963   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . وإقفالها  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان -  359

 حسين نبهان سالمة حمدان/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  السيد من لكل ويكون -2

 مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي

 والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات ئةهي أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب

    20190404:  تاريخ ، للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة

 963   برقم

 . وإقفالها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  يالجبال حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  360

 حسين نبهان سالمة حمدان/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  السيد من لكل ويكون -2

 مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي

 والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب

    20190404:  تاريخ ، للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة

 963   برقم

 . وإقفالها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  361

 حسين نبهان سالمة حمدان/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  السيد من لكل ويكون -2

 مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي

 والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب

    20190404:  تاريخ ، للرقابة العامة هيئةوال المالية للرقابة العامة والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة

 963   برقم

 . وإقفالها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  362

 حسين نبهان سالمة حمدان/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  السيد من لكل ويكون -2

 مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي

 والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب

    20190404:  تاريخ ، للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة

 963   برقم

 . وإقفالها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  363

 حسين نبهان سالمة حمدان/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  السيد من لكل ويكون -2

 مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي

 والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب

    20190404:  تاريخ ، للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة ةالعام

 963   برقم

 . وإقفالها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي علي حسن السيد سعيد -  364

 حسين نبهان سالمة حمدان/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  السيد من لكل ويكون -2

 مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي

 والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب

    20190404:  تاريخ ، للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة

 963   برقم

 . وإقفالها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي علي حسن السيد سعيد -  365

 حسين نبهان سالمة حمدان/  والسيد اإلدارة مجلس رئيس الجبالي حسين نبهان حسين محمد/  السيد من لكل ونويك -2

 مصلحة مع ،التعامل منفردين المنتدب العضو الصعيدي علي حسن السيد سعيد/ والسيد اإلدارة، مجلس رئيس نائب الجبالي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والهيئة والتصرف والملكية العمرانية المجتمعات وهيئة اإلجتماعية التأمينات هيئة أمام والتوقيع أنواعها بكافة المصرية الضرائب

    20190404:  تاريخ ، للرقابة العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة لالستثمار العامة والهيئة الصناعات على للرقابة العامة

 963   برقم

 السجل وإدارات ومكاتب والواردات الصادرات على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمود محمد سمير -  366

 الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة التجاري

 والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات والهيئات

. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء واالستشاريين

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام التوقيع وكذلك

 السجل وإدارات ومكاتب والواردات الصادرات على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمود محمد سمير -  367

 الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة التجاري

 والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات والهيئات

. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء واالستشاريين

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام التوقيع وكذلك

 وإدارات ومكاتب والواردات الصادرات على  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان -  368

 والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة التجاري السجل

 الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات الهيئاتو الزراعي

 الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء واالستشاريين والمراجعين

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام التوقيع وكذلك. حكومية والغير

 وإدارات ومكاتب والواردات الصادرات على  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان -  369

 والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة التجاري السجل

 الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات والهيئات الزراعي

 الحكومية الجهات ةوكاف والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء واالستشاريين والمراجعين

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام التوقيع وكذلك. حكومية والغير

 ومكاتب والواردات الصادرات على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  370

 الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة التجاري السجل وإدارات

 الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات والهيئات الزراعي والحجر

 الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء واالستشاريين والمراجعين

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام التوقيع وكذلك. حكومية والغير

 ومكاتب الوارداتو الصادرات على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  371

 الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة التجاري السجل وإدارات

 الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات والهيئات الزراعي والحجر

 الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء واالستشاريين والمراجعين

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام التوقيع وكذلك. حكومية والغير

 وإدارات ومكاتب والواردات الصادرات على  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  372

 والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة التجاري السجل

 الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل اودرجاته أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات والهيئات الزراعي

 الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء واالستشاريين والمراجعين

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام التوقيع وكذلك. حكومية والغير

 وإدارات ومكاتب والواردات الصادرات على  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  373

 والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة التجاري السجل

 الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات والهيئات الزراعي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء واالستشاريين والمراجعين

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، المصالح وجميع لمحاكموا العقاري الشهر أمام التوقيع وكذلك. حكومية والغير

 السجل وإدارات ومكاتب والواردات الصادرات على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي علي حسن السيد سعيد -  374

 الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف التجاريين والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة التجاري

 والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات والهيئات

. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء واالستشاريين

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام التوقيع وكذلك

 السجل وإدارات ومكاتب والواردات الصادرات على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي علي حسن السيد سعيد -  375

 الزراعي والحجر الجمارك ومصلحة والتجارية الصناعية والغرف يينالتجار والوكالء الموردين وسجل المرور وإدارة التجاري

 والمراجعين الماليين والمحاسبين المحامين السادة وتوكيل ودرجاتها أنواعها بكافة والمحاكم العدل ووزارة والوزارات والهيئات

. حكومية والغير الحكومية الجهات وكافة والغاز والمياه الكهرباء أمام عنها والتوقيع الشركة وتمثيل الضرائب وخبراء واالستشاريين

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، المصالح وجميع والمحاكم العقاري الشهر أمام التوقيع وكذلك

 عقود وكذلك حكومية والغير الحكومية والهيئات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمود محمد سمير -  376

 أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود اإليجارات

 البضائع وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز الجديدة المدن

 اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم تسليم وفى

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح كانت أيا

 عقود وكذلك حكومية والغير الحكومية والهيئات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمود محمد سمير -  377

 أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود اإليجارات

 البضائع وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز الجديدة المدن

 اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم تسليم وفى

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح كانت أيا

 وكذلك حكومية والغير الحكومية والهيئات  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان -  378

 مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود اإليجارات عقود

 وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز الجديدة المدن أجهزة

 الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم تسليم وفى البضائع

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح كانت أيا اإلدارية

 وكذلك حكومية والغير الحكومية والهيئات  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان -  379

 مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود اإليجارات عقود

 وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز الجديدة المدن أجهزة

 الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم تسليم وفى البضائع

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح كانت أيا اإلدارية

 وكذلك حكومية والغير الحكومية والهيئات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  380

 مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء يعوالب الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود اإليجارات عقود

 وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز الجديدة المدن أجهزة

 الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم تسليم وفى البضائع

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح كانت أيا اإلدارية

 وكذلك حكومية والغير الحكومية والهيئات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  381

 مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود اإليجارات عقود

 وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز الجديدة المدن أجهزة

 الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم تسليم وفى البضائع

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح كانت أيا اإلدارية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عقود وكذلك حكومية يروالغ الحكومية والهيئات  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  382

 أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود اإليجارات

 البضائع وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز الجديدة المدن

 اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم تسليم وفى

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح كانت أيا

 عقود وكذلك حكومية والغير الحكومية والهيئات  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  383

 أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود اإليجارات

 البضائع وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز الجديدة المدن

 اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم تسليم وفى

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح كانت أيا

 عقود وكذلك حكومية والغير الحكومية والهيئات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي علي حسن السيد سعيد -  384

 أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود اإليجارات

 البضائع وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز الجديدة المدن

 اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم تسليم وفى

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح كانت أيا

 عقود وكذلك حكومية والغير الحكومية والهيئات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي علي حسن السيد سعيد -  385

 أجهزة مع والتعامل الشركة، لصالح والشراء والبيع الغير مع التعامل و والتوريد الشراء وعقود والتصدير البيع وعقود اإليجارات

 البضائع وقرية الجمارك مصلحة مع والتخليص والتعاقدات اإلجراءات جميع وإنهاء الجديدة الصالحية مدينة وجهاز الجديدة المدن

 اإلدارية الجهات أمام الحضور وفى عليها والتوقيع الطلبات وتقديم والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم تسليم وفى

 963   برقم    20190404:  تاريخ ، الخاصة العمل عقود على والتوقيع الحكومة ومصالح كانت أيا

 شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل ومكتب بالشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمود محمد سمير -  386

 المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام البرتقال

 الخاصة العقود على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح والمشتراه

 ولهم،  الشركة إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك بها

 963   برقم    20190404:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في الحق

 شراء عقود على التوقيع وكذلك العمل ومكتب بالشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فرحات محمود محمد سمير -  387

 المستأجرة واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام البرتقال

 الخاصة العقود على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح والمشتراه

 ولهم،  الشركة إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك ةبالشرك الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك بها

 963   برقم    20190404:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في الحق

 على التوقيع وكذلك العمل ومكتب بالشركة  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان -  388

 واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام البرتقال شراء عقود

 على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح والمشتراه المستأجرة

 إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك بها الخاصة العقود

 963   برقم    20190404:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في الحق ولهم،  الشركة

 على التوقيع وكذلك العمل ومكتب بالشركة  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان -  389

 واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام البرتقال شراء عقود

 على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح والمشتراه المستأجرة

 إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك بها الخاصة العقود

 963   برقم    20190404:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في الحق ولهم،  الشركة

 على التوقيع وكذلك العمل ومكتب بالشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  390

 واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام البرتقال شراء عقود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي يقبالطر غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح والمشتراه المستأجرة

 إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك بها الخاصة العقود

 963   برقم    20190404:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في الحق ولهم،  الشركة

 على التوقيع وكذلك العمل ومكتب بالشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان سالمه حمدان محمد -  391

 واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام البرتقال شراء عقود

 على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح والمشتراه المستأجرة

 إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك بها الخاصة العقود

 963   برقم    20190404:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في الحق ولهم،  الشركة

 عقود على التوقيع وكذلك العمل ومكتب بالشركة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  392

 واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام البرتقال شراء

 على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح والمشتراه المستأجرة

 إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك بها الخاصة العقود

 963   برقم    20190404:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في الحق ولهم،  الشركة

 عقود على التوقيع وكذلك العمل ومكتب بالشركة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  393

 واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام البرتقال شراء

 على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح والمشتراه المستأجرة

 إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك بها الخاصة العقود

 963   برقم    20190404:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في الحق ولهم،  الشركة

 عقود على التوقيع وكذلك العمل ومكتب بالشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي علي حسن السيد سعيد -  394

 واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام البرتقال شراء

 على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح والمشتراه المستأجرة

 إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك بالشركة الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك بها الخاصة العقود

 963   برقم    20190404:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في الحق ولهم،  الشركة

 عقود على التوقيع وكذلك العمل ومكتب بالشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعيدي علي حسن السيد سعيد -  395

 واالراضى المزارع جميع وتسلم استالم وكذلك  الشركة، لحساب والموردين والشركات المزارعين من الخام البرتقال شراء

 على والتوقيع المزاد بطريق أو العادي بالطريق غيرها أو األوقاف هيئة من أو جهة أي من الشركة لصالح والمشتراه المستأجرة

 إلدارة الزمة أعمال من مايستجد كل ،وكذلك كةبالشر الخاصة والمستندات واألوراق العقود جميع توثيق وكذلك بها الخاصة العقود

 963   برقم    20190404:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل  في الغير توكيل في الحق ولهم،  الشركة

 11116   برقم    20190407:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله علي السيد احمد -  396

 11116   برقم    20190407:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  397

:  تاريخ ، افراد ممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  398

 11116   برقم    20190407

 11116   برقم    20190407:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  399

 11116   برقم    20190407:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  400

 11116   برقم    20190407:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  401

 11116   برقم    20190407:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  402

 11116   برقم    20190407:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  403



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 المهن نقابات اتحاد عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  406

 11116   برقم    20190407:  تاريخ ، الطبية

:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  407

 11116   برقم    20190407

    20190407:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  408

 11116   برقم

:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  409

 11116   رقمب    20190407

    20190407:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  410

 11116   برقم
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 11116   برقم    20190407:  تاريخ ، افرد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  413

:  تاريخ ، افرد ممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  414

 11116   برقم    20190407

 11116   برقم    20190407:  تاريخ ، افرد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  415
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 11116   برقم    20190407:  تاريخ ، افرد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  417

 11116   برقم    20190407:  تاريخ ، افرد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  418

 11116   برقم    20190407:  تاريخ ، افرد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  419

 11116   برقم    20190407:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله علي السيد احمد -  420

 11116   برقم    20190407:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  421

:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  422

 11116   برقم    20190407

   برقم    20190407:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  423
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 11116   برقم    20190407:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  424



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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   برقم    20190407:  تاريخ ،(  استقاله)  مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عيسوى محمد مدىاالح عمر -  459

11116 

   برقم    20190407:  تاريخ ،( استقاله)  مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عيسوى محمد االحمدى عمر -  460

11116 

   برقم    20190407:  تاريخ ،( استقاله)  مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عيسوى محمد االحمدى عمر -  461

11116 

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ،( استقاله)  مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامة -  462

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ،( استقاله)  مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عصمت فاروق محمد -  463

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ،( استقاله)  مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامة -  464

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ،( استقاله)  مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عصمت فاروق محمد -  465

   برقم    20190408:  تاريخ ،(  استقاله)  مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامة -  466

11116 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ،(  استقاله)  مساهم-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عصمت فاروق محمد -  467

 االفراج حق االدارة مجلس رئيس نائب و لرئيس و-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  468

   برقم    20190408:  تاريخ ، ذلك في الغير  تفويض او توكيل حق لهم و(  منفردين او مجتمعين)  الشركة مال راس عن

1196 

 االفراج حق االدارة مجلس رئيس نائب و لرئيس و-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجبالي حسين نبهان حسين محمد -  469

   برقم    20190408:  تاريخ ، ذلك في الغير  تفويض او توكيل حق لهم و(  منفردين او مجتمعين)  الشركة مال راس عن

1196 

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  470

   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  471

11116 

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  472

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله علي السيد احمد -  473

:  تاريخ ، افراد ممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  474

 11116   برقم    20190408

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  475

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  476

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  477

    20190408:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  478

 11116   برقم

   قمبر    20190408:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  479

11116 

   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله علي السيد احمد -  480

11116 

 ،( اكديما)   للشركة ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  481

 11116   برقم    20190408:  تاريخ

   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  482

11116 

   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  483

11116 

   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  484

11116 

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  485

   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على اهيمابر السيد -  486

11116 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله علي السيد احمد -  487

11116 

 ،( اكديما) الشركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  488

 11116   برقم    20190408:  تاريخ

    20190408:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  489

 11116   برقم

   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  490

11116 

    20190408:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  491

 11116   برقم

   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  ةمساهم شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  492

11116 

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  493

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله علي السيد احمد -  494

:  تاريخ ، افراد ممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  495

 11116   برقم    20190408

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  496

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  497

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  498

:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  499

 11116   برقم    20190408

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  500

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله علي السيد احمد -  501

:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  502

 11116   برقم    20190408

   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  503

11116 

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  504

   برقم    20190408:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  505

11116 

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  506

    20190408:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  507

 11116   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190408:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله علي السيد احمد -  508

 11116   برقم

 المهن نقابات اتحاد عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  509

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، الطبية

:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  510

 11116   برقم    20190408

    20190408:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  511

 11116   برقم

:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  512

 11116   برقم    20190408

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  513

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله علي السيد احمد -  514

:  تاريخ ، افراد ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  515

 11116   برقم    20190408

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  516

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمه محمد فتوح -  517

 11116   برقم    20190408:  تاريخ ، افراد ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  518

 العضاء والتوقيع االدارة سلطات تحديد -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبده احمد سالمه ايمن -  519

  كاالتي االدارة مجلس

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا   دبالمنت والعضو االدارة مجلس رئيس عبده احمد سالمة أيمن/  للسيد يكون

 جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام

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

 8383   برقم    20190408:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبده احمد سالمه ايمن -  520

 السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن

 ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري

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

   برقم    20190408:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

8383 

 هذا في  منفردا وله الغير مع عالقتها في الشركة المدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد سالمه مسلم سامي -  521

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

 . العامة للجمعية

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا  الجندي علي بشير محمد اسالم/وللسيد 

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 7692   برقم    20190409:  تاريخ ، وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع

 في  منفردا وله الغير مع عالقتها في الشركة المدير يمثل  عام يرمد  محدودة مسئولية ذات  الجندي علي بشير محمد اسالم -  522

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . العامة للجمعية

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا  الجندي علي بشير محمد اسالم/وللسيد 

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 7692   برقم    20190409:  تاريخ ، وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع

 وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد سالمه مسلم سامي -  523

 حق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع

 وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر

 7692   برقم    20190409:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  واجورهم مرتباتهم

 وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الجندي علي بشير محمد اسالم -  524

 حق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع

 وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر

 7692   برقم    20190409:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  واجورهم مرتباتهم

 والصفقات والمشارطات العقود فة كا وابرام والتجارية االذنيه  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد سالمه مسلم سامي -  525

    20190409:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى

 7692   برقم

 والمشارطات العقود فة كا وابرام والتجارية االذنيه  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الجندي علي بشير محمد اسالم -  526

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

 7692   برقم    20190409

 7692   برقم    20190409:  تاريخ ، الشركة من خروج-  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد سالمه مسلم سامي -  527

   برقم    20190409:  تاريخ ، الشركة من خروج-  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الجندي علي بشير محمد اسالم -  528

7692 

 من الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  على ابراهيم فؤاد شادى -  529

 أن على بالتوقيع االنفراد حق منهم ولكل الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة ولهم قانونا عنهم ينوب من او األطراف جميع حق

 أصول تمس التى  التصرفات و باالعمال يختص فيما انه وعلى أغراضها بتحقيق المتعلقة المسائل وفى الشركة باسم ذلك ونيك

 مع التعامل حق يكون و شخصيا عليها الشركاء جميع بتوقيع إال تنفذ فال تبعى او أصلى عينى حق وتقرير وشراء بيع من الشركة

 5430   برقم    20190410:  تاريخ ، مع التعامل صور كافه  و والرهن االقتراض و البنوك جميع

 كل و(  ابراهيم فؤاد شادى)  الثاني للشريك المصارف و البنوك  متضامن شريك  تضامن شركة  على ابراهيم فؤاد شادى -  530

 5430   برقم    20190410:  تاريخ ، اغراضها لتحقيق و لمصلحتها و الشركه باسم ذلك

 البترولية المشروعات شركة عن ممثآل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن ابوالعال حسن محمد -  531

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( بتروجيت) الفنية واالستشارات

( بتروجيت) الفنية واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  532

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،

 واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  533

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( بتروجيت) الفنية

 واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  ةمساهم شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  534

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( بتروجيت) الفنية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

( بتروجيت) الفنية واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  535

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،

 الفنية واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  536

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( بتروجيت)

( بتروجيت) الفنية واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  537

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،

 واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  538

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( بتروجيت) الفنية

 الفنية واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  539

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( بتروجيت)

 الفنية واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  540

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( بتروجيت)

 للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن ابوالعال حسن محمد -  541

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( انبي)  الكيماويه و البتروليه

 ،( انبي)  الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  542

 2926   برقم    20190410:  تاريخ

 و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  543

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( انبي)  الكيماويه

 و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي دالعزيزعب رجائى ايهاب -  544

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( انبي)  الكيماويه

 ،( انبي)  الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  545

 2926   برقم    20190410:  تاريخ

)  الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  546

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( انبي

 ،( انبي)  الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  547

 2926   برقم    20190410:  تاريخ

 و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  548

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( انبي)  الكيماويه

 ،( انبي)  الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  549

 2926   برقم    20190410:  تاريخ

)  الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  550

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( انبي

 القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن ابوالعال حسن محمد -  551

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، عتريس شحات مؤنس محمد/  السيد من بدال للبترول

 محمد/  السيد من بدال للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  552

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، عتريس شحات مؤنس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بدال للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  553

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، عتريس شحات مؤنس محمد/  السيد من

 بدال للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  554

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، عتريس شحات مؤنس محمد/  السيد من

 محمد/  السيد من بدال للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  555

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، عتريس شحات مؤنس

 من بدال للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  556

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، عتريس شحات سمؤن محمد/  السيد

 محمد/  السيد من بدال للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  557

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، عتريس شحات مؤنس

 بدال للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  558

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، عتريس شحات مؤنس محمد/  السيد من

 محمد/  السيد من بدال للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  559

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، عتريس شحات مؤنس

/  السيد من بدال للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  560

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، عتريس شحات مؤنس محمد

 للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن ابوالعال حسن محمد -  561

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،(  م م ش انبى) الكيماويه و البتروليه

 م ش انبى) الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  562

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،(  م

 و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  563

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،(  م م ش انبى) الكيماويه

 و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  564

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،(  م م ش انبى) الكيماويه

 م ش انبى) الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  565

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،(  م

) الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  566

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،(  م م ش انبى

 م م ش انبى) الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  567

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،( 

 و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  568

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،(  م م ش انبى) الكيماويه

 م ش انبى) الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  569

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،(  م

 انبى) الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  570

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،(  م م ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن ابوالعال حسن محمد -  571

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، للبترول

:  تاريخ ، للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  572

 2926   برقم    20190410

 ، للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  573

 2926   برقم    20190410:  تاريخ

 ، للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  574

 2926   برقم    20190410:  تاريخ

:  تاريخ ، للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  575

 2926   برقم    20190410

:  تاريخ ، للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  576

 2926   برقم    20190410

:  تاريخ ، للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  577

 2926   برقم    20190410

 ، للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  578

 2926   برقم    20190410:  تاريخ

:  تاريخ ، للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  579

 2926   برقم    20190410

:  تاريخ ، للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  580

 2926   برقم    20190410

 ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن ابوالعال حسن محمد -  581

 2926   برقم    20190410:  تاريخ

    20190410:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  582

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  583

 2926   برقم    20190410

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليع عبدالعزيز رجائى ايهاب -  584

 2926   برقم    20190410

    20190410:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  585

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  586

 2926   برقم    20190410

    20190410:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  587

 2926   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  588

 2926   برقم    20190410

    20190410:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  589

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  590

 2926   برقم    20190410

 ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن ابوالعال حسن محمد -  591

 2926   برقم    20190410:  تاريخ

    20190410:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس ضوع  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  592

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  593

 2926   برقم    20190410

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  594

 2926   برقم    20190410

    20190410:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  595

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  596

 2926   برقم    20190410

    20190410:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  597

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  598

 2926   برقم    20190410

    20190410:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  599

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن مثالم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  600

 2926   برقم    20190410

 ،( SOG) جاز اويلن ستار شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن ابوالعال حسن محمد -  601

 2926   برقم    20190410:  تاريخ

    20190410:  تاريخ ،( SOG) جاز اويلن ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  602

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اويلن ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  603

 2926   برقم    20190410

:  تاريخ ،( SOG) جاز اويلن ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  604

 2926   برقم    20190410



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190410:  تاريخ ،( SOG) جاز اويلن ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  605

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اويلن ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  606

 2926   برقم    20190410

    20190410:  تاريخ ،( SOG) جاز اويلن ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  607

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اويلن ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  608

 2926   برقم    20190410

    20190410:  تاريخ ،( SOG) جاز اويلن ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  609

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اويلن ستار شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  610

 2926   برقم    20190410

 بدال( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال    منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن ابوالعال حسن محمد -  611

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، جيان وي تساو/  السيد من

 جيان وي تساو/  السيد من بدال( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  612

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،

/  السيد من بدال( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  613

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، جيان وي تساو

/  السيد من بدال( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  614

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، جيان وي تساو

 جيان وي تساو/  السيد من بدال( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  615

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،

 تساو/  السيد من بدال( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  616

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، جيان وي

 جيان وي تساو/  السيد من بدال( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  617

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،

/  السيد من بدال( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  618

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، جيان وي تساو

 جيان وي تساو/  السيد من بدال( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  619

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،

 وي تساو/  السيد من بدال( PMC) يلايربترومات شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  620

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ، جيان

 جاز اولين ستار شركة عن ممثال   منتدب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن ابوالعال حسن محمد -  621

(SOG )القروض عقود علي التوقيع و البنكية المعامالت و الشركة معامالت كافة علي التوقيع حق له و. جانج شي/  السيد من بدال 

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،. جانج شي/  السيد من بدال( ب) ثاني كتوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شي/  السيد من بدال( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  622

 من بدال( ب) ثاني كتوقيع القروض عقود علي التوقيع و البنكية المعامالت و الشركة معامالت كافة علي التوقيع حق له و. جانج

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،. جانج شي/  السيد

 بدال( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  623

 ثاني كتوقيع القروض عقود علي التوقيع و البنكية المعامالت و الشركة معامالت كافة علي التوقيع حق له و. جانج شي/  السيد من

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،. جانج شي/  السيد من بدال( ب)

 بدال( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  624

 ثاني كتوقيع القروض عقود علي التوقيع و البنكية المعامالت و الشركة معامالت كافة علي التوقيع حق له و. جانج شي/  السيد من

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،. جانج شي/  السيد من بدال( ب)

 شي/  السيد من بدال( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  625

 من بدال( ب) ثاني كتوقيع القروض عقود علي التوقيع و البنكية المعامالت و الشركة معامالت كافة علي التوقيع حق له و. جانج

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،. جانج شي/  السيد

 من بدال( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  626

( ب) ثاني كتوقيع القروض عقود علي التوقيع و البنكية المعامالت و الشركة معامالت كافة علي التوقيع حق له و. جانج شي/  السيد

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،. جانج شي/  السيد من بدال

 شي/  السيد من بدال( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  627

 من بدال( ب) ثاني كتوقيع القروض عقود علي التوقيع و البنكية المعامالت و الشركة معامالت كافة علي التوقيع حق له و. جانج

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،. جانج شي/  السيد

 بدال( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  628

 ثاني كتوقيع القروض عقود علي التوقيع و البنكية المعامالت و الشركة معامالت كافة علي التوقيع حق له و. جانج شي/  السيد من

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،. جانج شي/  السيد من بدال( ب)

 شي/  السيد من بدال( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  629

 من بدال( ب) ثاني كتوقيع القروض عقود علي التوقيع و البنكية المعامالت و الشركة معامالت كافة علي التوقيع حق له و. جانج

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،. جانج شي/  السيد

/  السيد من بدال( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  630

 بدال( ب) ثاني كتوقيع القروض عقود علي التوقيع و البنكية المعامالت و الشركة معامالت كافة علي التوقيع حق له و. جانج شي

 2926   برقم    20190410:  تاريخ ،. جانج شي/  السيد من

 سنوات ثالث لمدة الشركة اداره مجلس عضويه تجديد-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جاد محمد احمد رفعت محمد -  631

 22761   برقم    20190411:  تاريخ ، 2021/9/15 حتي 2018/9/15 من تبداء

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  بيطار ديب محمد الرحمن عبد -  632

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  بيطار ديب محمد سمير -  633

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  أول مصطفى محمد -  634

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متضامن شريك  تضامن شركة  سليمان السيد السيد حمدى -  635

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متضامن شريك  تضامن شركة  خليفة امين شوشه فاروق -  636

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   شريك و مدير  تضامن شركة  محفوظ شوقى سعيد محمود -  637

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متضامن شريك  تضامن شركة  السيد احمد رشاد حمادة -  638



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  بيطار ديب محمد الرحمن عبد -  639

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  بيطار ديب محمد سمير -  640

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  أول مصطفى محمد -  641

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متضامن شريك  ضامنت شركة  سليمان السيد السيد حمدى -  642

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متضامن شريك  تضامن شركة  خليفة امين شوشه فاروق -  643

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   شريك و مدير  تضامن شركة  محفوظ شوقى سعيد محمود -  644

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متضامن شريك  تضامن شركة  السيد احمد رشاد حمادة -  645

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  بيطار ديب محمد الرحمن عبد -  646

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  بيطار ديب محمد سمير -  647

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  أول مصطفى محمد -  648

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متضامن شريك  تضامن شركة  سليمان السيد السيد حمدى -  649

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متضامن شريك  تضامن شركة  خليفة امين شوشه فاروق -  650

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   شريك و مدير  تضامن شركة  محفوظ شوقى سعيد محمود -  651

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ،   متضامن شريك  تضامن شركة  السيد احمد رشاد حمادة -  652

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  بيطار ديب محمد الرحمن عبد -  653

/ السيد و خليفه امين شوشه فاروق/  والسيد   سليمان السيد السيد حمدى/ السيد:  وهم جميعهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات

 منفردين او مجتمعين    محفوظ شوقى سعيد محمود/ السيد و  السيد احمد رشاد حماده

 قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم  

:  تاريخ ، التوقيع و يداع ا و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال

 4594   برقم    20190414

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  بيطار ديب محمد سمير -  654

 حماده/ السيد و خليفه امين شوشه فاروق/  والسيد   سليمان السيد السيد حمدى/ السيد:  وهم جميعهم المتضامنين للشركاء الرسمية

 منفردين او مجتمعين    محفوظ شوقى سعيد محمود/ السيد و  السيد احمد رشاد

 قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم  

:  تاريخ ، التوقيع و يداع ا و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال

 4594   برقم    20190414

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  أول مصطفى محمد -  655

 حماده/ السيد و خليفه امين شوشه فاروق/  والسيد   سليمان السيد السيد حمدى/ السيد:  وهم جميعهم المتضامنين للشركاء الرسمية

 منفردين او مجتمعين    محفوظ شوقى سعيد محمود/ السيد و  السيد احمد رشاد

 قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم  

:  تاريخ ، التوقيع و يداع ا و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال

 4594   برقم    20190414

 الرسمية الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  سليمان السيد السيد حمدى -  656

 احمد رشاد حماده/ السيد و خليفه امين شوشه فاروق/  والسيد   سليمان السيد السيد حمدى/ السيد:  وهم جميعهم المتضامنين للشركاء

 منفردين او مجتمعين    محفوظ شوقى سعيد محمود/ السيد و  السيد

 قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، التوقيع و يداع ا و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال

 4594   برقم    20190414

 الرسمية الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  خليفة امين شوشه فاروق -  657

 احمد رشاد حماده/ السيد و خليفه امين شوشه فاروق/  والسيد   سليمان السيد السيد حمدى/ السيد:  وهم جميعهم المتضامنين للشركاء

 منفردين او مجتمعين    محفوظ شوقى سعيد محمود/ السيد و  السيد

 قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم  

:  تاريخ ، التوقيع و يداع ا و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال

 4594   برقم    20190414

 الرسمية الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  محفوظ شوقى سعيد محمود -  658

 احمد رشاد حماده/ السيد و خليفه امين شوشه فاروق/  والسيد   سليمان السيد السيد حمدى/ السيد:  وهم مجميعه المتضامنين للشركاء

 منفردين او مجتمعين    محفوظ شوقى سعيد محمود/ السيد و  السيد

 قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم  

:  تاريخ ، التوقيع و يداع ا و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال

 4594   برقم    20190414

 الرسمية الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد احمد رشاد حمادة -  659

 احمد رشاد حماده/ السيد و خليفه امين شوشه فاروق/  والسيد   سليمان السيد السيد حمدى/ السيد:  وهم جميعهم المتضامنين للشركاء

 منفردين او مجتمعين    محفوظ شوقى سعيد محمود/ السيد و  السيد

 قطاع و العام القطاع و الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم  

:  تاريخ ، التوقيع و يداع ا و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال

 4594   برقم    20190414

 استصدار و الحسابات فتح و الشيكات على  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  بيطار ديب محمد الرحمن عبد -  660

 التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم السيارات االراضي و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البيع و الشراء عقود على

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل و العقاري

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ، االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم

 خطابات استصدار و الحسابات فتح و الشيكات على  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  بيطار ديب محمد سمير -  661

 عقود على التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض وحق الضمان وشهادات

 و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم السيارات ضياالرا و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البيع و الشراء

 واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ، االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم

 خطابات استصدار و الحسابات فتح و الشيكات على  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  أول مصطفى محمد -  662

 عقود على التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض وحق الضمان وشهادات

 و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم السيارات االراضي و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البيع و الشراء

 واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ، االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم

 وشهادات خطابات استصدار و الحسابات فتح و الشيكات على  متضامن شريك  تضامن شركة  سليمان السيد السيد حمدى -  663

 و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض وحق الضمان

 مع التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم السيارات االراضي و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البيع

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ، االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 وشهادات خطابات استصدار و الحسابات فتح و الشيكات على  متضامن شريك  تضامن شركة  خليفة امين شوشه فاروق -  664

 و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض وحق الضمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مع التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم السيارات االراضي و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البيع

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد ةالشرك ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ، االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 وشهادات خطابات استصدار و الحسابات فتح و الشيكات على  شريك و مدير  تضامن شركة  محفوظ شوقى سعيد محمود -  665

 و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض وحق الضمان

 مع التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم السيارات االراضي و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البيع

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ، االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 وشهادات خطابات استصدار و الحسابات فتح و الشيكات على  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد احمد رشاد حمادة -  666

 و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض وحق الضمان

 مع التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم السيارات االراضي و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البيع

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل

 4594   برقم    20190414:  تاريخ ، االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  بيطار ديب محمد الرحمن عبد -  667

:  تاريخ ،.  ذكر بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 4594   برقم    20190414

 و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  بيطار ديب محمد سمير -  668

:  تاريخ ،.  ذكر بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 4594   برقم    20190414

 الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  أول مصطفى محمد -  669

    20190414:  تاريخ ،.  ذكر بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 4594   برقم

 التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و  متضامن شريك  تضامن شركة  سليمان السيد السيد حمدى -  670

   برقم    20190414:  تاريخ ،.  ذكر بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

4594 

 التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و  متضامن شريك  تضامن شركة  خليفة امين شوشه فاروق -  671

   برقم    20190414:  تاريخ ،.  ذكر بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

4594 

 التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و  شريك و مدير  تضامن شركة  محفوظ شوقى سعيد محمود -  672

   برقم    20190414:  تاريخ ،.  ذكر بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

4594 

 التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد احمد رشاد حمادة -  673

   برقم    20190414:  تاريخ ،.  ذكر بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

4594 

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  جوده كامل محمد وهبى -  674

 . منفردا  جودة كامل محمد وهبى/  السيد المتضامن للشريك

  

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا وله

 واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة البنوك من والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 4239   برقم    20190414:  تاريخ ، وضمن الشركة

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك أغراضها  متضامن شريك  بسيطة توصية  جوده كامل محمد وهبى -  675

 مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله العقارى الشهر لدى والتوقيع توالسيارا واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول

 والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 ما بعض أو كل فى الغير توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام

 4239   برقم    20190414:  تاريخ ،.  ذكر

 و بالشركة الخاصة السيارات للغير بيع او ترخيص حق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزيز عبد عادل محمد -  676

 او بترخيص خاصة اجراءات من يخص ما كل و المرور و االجتماعية التأمينات و العقاري الشهر و الحكومية الجهات مع التعامل

 604   برقم    20190415:  تاريخ ،. العربية مصر جمهورية اراضي ضمن ادارتها و السيارات بيع

 الجهات أما المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  -متداخل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد السيد محمد حازم -  677

 التعامل فى الحق لهم و منفردين أو مجتمعين( محمد محمد حمزه احمد و محمد السيد محمد حازم) المتضامنين للشريكين الرسمية

 الخاص القطاع و األعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم

 استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و أيداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و أشكالهم بكافة

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات

 الجهات أما المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  -متداخل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد السيد محمد حازم -  678

 التعامل فى الحق لهم و منفردين أو مجتمعين( محمد محمد حمزه احمد و محمد السيد محمد حازم) المتضامنين للشريكين الرسمية

 الخاص القطاع و األعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم

 استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و أيداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و أشكالهم بكافة

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات

 الجهات أما المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  -متداخل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محمد حمزه عمرو -  679

 التعامل فى الحق لهم و منفردين أو مجتمعين( محمد محمد حمزه احمد و محمد السيد محمد حازم) المتضامنين للشريكين الرسمية

 الخاص القطاع و األعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم

 استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و أيداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و أشكالهم بكافة

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات

 الجهات أما المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  -متداخل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محمد حمزه عمرو -  680

 التعامل فى الحق لهم و منفردين أو مجتمعين( محمد محمد حمزه احمد و محمد السيد محمد حازم) المتضامنين للشريكين الرسمية

 الخاص القطاع و األعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم

 استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و أيداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و أشكالهم بكافة

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات

 الجهات أما المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  -متداخل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محمد حمزه احمد -  681

 التعامل فى الحق لهم و منفردين أو مجتمعين( محمد محمد حمزه احمد و محمد السيد محمد حازم) المتضامنين للشريكين الرسمية

 الخاص القطاع و األعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم

 استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و أيداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و أشكالهم بكافة

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات

 الجهات أما المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  -متداخل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محمد حمزه احمد -  682

 التعامل فى الحق لهم و منفردين أو مجتمعين( محمد محمد حمزه احمد و محمد السيد محمد حازم) المتضامنين للشريكين الرسمية

 الخاص القطاع و األعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم

 استصدار و حسابات فتح و الشيكات على التوقيع و أيداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و أشكالهم بكافة

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، كافة و الرهن و االقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد السيد محمد حازم -  683

 أمام التوقيع حق لهم و السيارات و األراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع

 الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و العقارى الشهر مصلحة

 إبرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق لهم و أجورهم و مرتباتهم تحديد و

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة

 حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد السيد محمد حازم -  684

 أمام التوقيع حق لهم و السيارات و األراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع

 الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و العقارى الشهر مصلحة

 إبرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق لهم و أجورهم و مرتباتهم تحديد و

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة

 حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محمد حمزه عمرو -  685

 أمام التوقيع حق لهم و السيارات و األراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع

 الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و العقارى الشهر مصلحة

 إبرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق لهم و أجورهم و مرتباتهم تحديد و

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة

 حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محمد حمزه عمرو -  686

 أمام التوقيع حق لهم و السيارات و األراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع

 الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و العقارى الشهر مصلحة

 إبرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق لهم و أجورهم و مرتباتهم تحديد و

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة

 حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محمد حمزه احمد -  687

 أمام التوقيع حق لهم و السيارات و األراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع

 الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و العقارى الشهر مصلحة

 إبرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق لهم و أجورهم و مرتباتهم تحديد و

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة

 حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محمد حمزه احمد -  688

 أمام التوقيع حق لهم و السيارات و األراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع

 الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و العقارى الشهر مصلحة

 إبرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق لهم و أجورهم و مرتباتهم تحديد و

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة

 فى الغير تفويض أو توكيل حق لهم و باألجل أو بالنقد الشركة  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد السيد محمد حازم -  689

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ،. ين الموصي الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض أو كل

 فى الغير تفويض أو توكيل حق لهم و باألجل أو بالنقد الشركة  متضامن شريك  بسيطة يةتوص  محمد السيد محمد حازم -  690

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ،. ين الموصي الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض أو كل

 فى الغير تفويض أو توكيل حق لهم و باألجل أو بالنقد الشركة  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محمد حمزه عمرو -  691

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ،. ين الموصي الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض أو كل

 فى الغير تفويض أو توكيل حق لهم و باألجل أو بالنقد الشركة  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محمد حمزه عمرو -  692

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ،. ين الموصي الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض أو كل

 فى الغير تفويض أو توكيل حق لهم و باألجل أو بالنقد الشركة  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محمد حمزه احمد -  693

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ،. ين الموصي الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض أو كل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى الغير تفويض أو توكيل حق لهم و باألجل أو بالنقد الشركة  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محمد حمزه احمد -  694

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ،. ين الموصي الشركاء عدا فيما ذلك و ذكر ما بعض أو كل

 من بدال لالستثمار الطبيه المهن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوحطب يوسف حسن مصطفي -  695

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، خلف حسين احمد محسن/  السيد

 من بدال لالستثمار الطبيه المهن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوحطب يوسف حسن مصطفي -  696

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، خلف حسين احمد محسن/  السيد

 من بدال لالستثمار الطبيه المهن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوحطب يوسف حسن مصطفي -  697

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، خلف حسين احمد محسن/  السيد

/  السيد من بدال لالستثمار الطبيه المهن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامه -  698

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، خلف حسين احمد محسن

/  السيد من بدال لالستثمار الطبيه المهن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامه -  699

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، خلف حسين احمد محسن

/  السيد من بدال لالستثمار الطبيه المهن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامه -  700

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، خلف حسين احمد محسن

/  السيد من بدال لالستثمار الطبيه المهن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفى عبدالحليم عادل -  701

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، خلف حسين احمد محسن

/  السيد من بدال لالستثمار الطبيه المهن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفى عبدالحليم عادل -  702

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، خلف حسين احمد محسن

/  السيد من بدال لالستثمار الطبيه المهن شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفى عبدالحليم عادل -  703

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، خلف حسين احمد محسن

 و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوحطب يوسف حسن مصطفي -  704

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، عبدهللا ابراهيم فتحي الدكتور/  من بدال الطبيه المستلزمات

 و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوحطب يوسف حسن مصطفي -  705

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، عبدهللا ابراهيم فتحي الدكتور/  من بدال الطبيه المستلزمات

 و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوحطب يوسف حسن مصطفي -  706

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، عبدهللا ابراهيم فتحي الدكتور/  من بدال الطبيه المستلزمات

 المستلزمات و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامه -  707

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، عبدهللا ابراهيم فتحي الدكتور/  من بدال الطبيه

 المستلزمات و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامه -  708

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، عبدهللا ابراهيم فتحي الدكتور/  من بدال الطبيه

 المستلزمات و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامه -  709

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، عبدهللا ابراهيم فتحي الدكتور/  من بدال الطبيه

 المستلزمات و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفى عبدالحليم عادل -  710

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، عبدهللا ابراهيم فتحي الدكتور/  من بدال الطبيه

 المستلزمات و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  همةمسا شركة  مصطفى عبدالحليم عادل -  711

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، عبدهللا ابراهيم فتحي الدكتور/  من بدال الطبيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المستلزمات و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفى عبدالحليم عادل -  712

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، عبدهللا ابراهيم فتحي الدكتور/  من بدال الطبيه

 و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوحطب يوسف حسن مصطفي -  713

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، الطبيه المستلزمات

 و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوحطب يوسف حسن مصطفي -  714

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، الطبيه المستلزمات

 و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوحطب يوسف حسن مصطفي -  715

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، الطبيه المستلزمات

 المستلزمات و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامه -  716

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، الطبيه

 المستلزمات و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامه -  717

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، الطبيه

 المستلزمات و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رستم احمد كامل اسامه -  718

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، الطبيه

 المستلزمات و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفى عبدالحليم عادل -  719

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، الطبيه

 المستلزمات و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفى عبدالحليم عادل -  720

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، لطبيها

 المستلزمات و الدوائيه للصناعات العربيه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفى عبدالحليم عادل -  721

 13363   برقم    20190416:  تاريخ ، الطبيه

 كافة مع بإسمها التعامل الشركة ادارة تكون  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  هيكل حسن عوض محمود -  722

 مجلس رئيس هيكل حسن عوض محمود للمهندس والمحاسبين المحامين وتوكيل والتنازل والتصالح القضاء امام وتمثليها الجهات

/ للمهندس القضاء عدا فيما الجهات كافة مع بإسمها والتعامل الشركة ادارة تكون غيابه حالة وفى منفردا   المنتدب العضو اإلدارة

 . احمد فرغلى أحمد هشام

 واية الشيكات واستالم وصرف الشيكات على والتوقيع البنوك أمام الشركة عن والتوقيع وغلقها الجارية الحسابات فتح ويكون

 3858   برقم    20190417:  تاريخ ، حسن عوض محمود/ للمهندس قصوى حدود بدون مستحقات

 الجهات كافة مع بإسمها التعامل الشركة ادارة تكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المعاطى أبو محمد طلعت أحمد -  723

 اإلدارة مجلس رئيس هيكل حسن عوض محمود للمهندس والمحاسبين المحامين وتوكيل والتنازل والتصالح القضاء امام وتمثليها

 أحمد هشام/ للمهندس القضاء عدا فيما الجهات كافة مع بإسمها والتعامل شركةال ادارة تكون غيابه حالة وفى منفردا   المنتدب العضو

 . احمد فرغلى

 واية الشيكات واستالم وصرف الشيكات على والتوقيع البنوك أمام الشركة عن والتوقيع وغلقها الجارية الحسابات فتح ويكون

 3858   برقم    20190417:  تاريخ ، حسن عوض محمود/ للمهندس قصوى حدود بدون مستحقات

 الجهات كافة مع بإسمها التعامل الشركة ادارة تكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هيكل عوض محمود أمجد -  724

 اإلدارة مجلس رئيس هيكل حسن عوض محمود للمهندس والمحاسبين المحامين وتوكيل والتنازل والتصالح القضاء امام وتمثليها

 أحمد هشام/ للمهندس القضاء عدا فيما الجهات كافة مع بإسمها والتعامل الشركة ادارة تكون غيابه حالة وفى منفردا   المنتدب العضو

 . احمد فرغلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 واية الشيكات واستالم وصرف الشيكات على والتوقيع البنوك أمام الشركة عن والتوقيع وغلقها الجارية الحسابات فتح ويكون

 3858   برقم    20190417:  تاريخ ، حسن عوض محمود/ للمهندس قصوى حدود بدون مستحقات

 الجهات كافة مع بإسمها التعامل الشركة ادارة تكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الغنى عبد ابراهيم محفوظ ممدوح -  725

 اإلدارة مجلس رئيس هيكل حسن عوض محمود للمهندس والمحاسبين المحامين وتوكيل والتنازل والتصالح القضاء امام وتمثليها

 أحمد هشام/ للمهندس القضاء عدا فيما الجهات كافة مع بإسمها والتعامل الشركة ادارة تكون غيابه حالة وفى منفردا   المنتدب العضو

 . احمد فرغلى

 واية الشيكات المواست وصرف الشيكات على والتوقيع البنوك أمام الشركة عن والتوقيع وغلقها الجارية الحسابات فتح ويكون

 3858   برقم    20190417:  تاريخ ، حسن عوض محمود/ للمهندس قصوى حدود بدون مستحقات

 الجهات كافة مع بإسمها التعامل الشركة ادارة تكون  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  احمد فرغلى احمد هشام -  726

 اإلدارة مجلس رئيس هيكل حسن عوض محمود للمهندس والمحاسبين المحامين وتوكيل والتنازل والتصالح القضاء امام وتمثليها

 أحمد هشام/ للمهندس القضاء عدا فيما الجهات كافة مع بإسمها والتعامل الشركة ادارة تكون غيابه حالة وفى منفردا   المنتدب العضو

 . احمد فرغلى

 واية الشيكات واستالم وصرف الشيكات على والتوقيع البنوك أمام الشركة عن والتوقيع وغلقها الجارية الحسابات فتح ويكون

 3858   برقم    20190417:  تاريخ ، حسن عوض محمود/ للمهندس قصوى حدود بدون مستحقات

 من ايا   مع مجتمعا    أول كتوقيع هيكل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  هيكل حسن عوض محمود -  727

   برقم    20190417:  تاريخ ،. ثانى كتوقيع المعاطى ابو محمد طلعت احمد/ المهندس أو احمد فرغلى احمد هشام/  المهندس

3858 

 هشام/  المهندس من ايا   مع مجتمعا    أول كتوقيع هيكل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المعاطى أبو محمد طلعت أحمد -  728

 3858   برقم    20190417:  تاريخ ،. ثانى كتوقيع المعاطى ابو محمد طلعت احمد/ المهندس أو احمد فرغلى احمد

 هشام/  المهندس من ايا   مع مجتمعا    أول كتوقيع هيكل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هيكل عوض محمود أمجد -  729

 3858   برقم    20190417:  تاريخ ،. ثانى كتوقيع المعاطى ابو محمد طلعت احمد/ المهندس أو احمد فرغلى احمد

/  المهندس من ايا   مع مجتمعا    أول كتوقيع هيكل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الغنى عبد ابراهيم محفوظ ممدوح -  730

 3858   برقم    20190417:  تاريخ ،. ثانى كتوقيع المعاطى ابو محمد طلعت احمد/ المهندس أو احمد فرغلى احمد هشام

 هشام/  المهندس من ايا   مع مجتمعا    أول كتوقيع هيكل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  احمد فرغلى احمد هشام -  731

 3858   برقم    20190417:  تاريخ ،. ثانى كتوقيع المعاطى ابو محمد طلعت احمد/ المهندس أو احمد فرغلى احمد

 لمدة هيئته بكامل جديده لدوره االداره مجلس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حبشى ذكرى وجيه طارق -  732

 382   برقم    20190417:  تاريخ ، الصالحيات و التشكيل اخريبذات سنوات ثالث

 لمدة هيئته بكامل جديده لدوره االداره مجلس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حبشى ذكرى وجيه طارق -  733

 382   برقم    20190417:  تاريخ ، الصالحيات و التشكيل اخريبذات سنوات ثالث

 لهم و الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل-  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالهادي عبدالسالم منصور ادهم -  734

 أو الشركة غقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين او مجتمعين

.   فقط مجتمعين سالم عيد منصور ادهم السيد و احمد سالم محمد الحافظ محمد/  للسيد.العامه للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق لهم و  منفردا مبارك حجاج محمد احمد/  السيد

 8238   برقم    20190418:  تاريخ ، القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير

 مجتمعين لهم و الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل-  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  مبارك حجاج محمد احمد -  735

 أو القانون أو الشركة غقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين او

 احمد/  السيد.   فقط مجتمعين سالم عيد منصور ادهم السيد و احمد سالم محمد الحافظ محمد/  للسيد.العامه للجمعية التنفيذية الئحته

 و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق لهم و  منفردا مبارك حجاج محمد

 8238   برقم    20190418:  تاريخ ، القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 لهم و الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل-  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد سالم محمد الحافظ محمد -  736

 أو الشركة غقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين او مجتمعين

.   فقط مجتمعين سالم عيد منصور ادهم السيد و احمد سالم محمد الحافظ محمد/  للسيد.العامه للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق لهم و  منفردا مبارك حجاج محمد احمد/  السيد

 8238   برقم    20190418:  تاريخ ، القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير

 جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالهادي عبدالسالم منصور ادهم -  737

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك

 العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق لهم كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل و

   برقم    20190418:  تاريخ ، والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم  واجورهم

8238 

 البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  مبارك حجاج محمد احمد -  738

 مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف

 التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق لهم كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و والمصارف البنوك جميع

 ولهم  واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 8238   رقمب    20190418:  تاريخ ، والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق

 البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد سالم محمد الحافظ محمد -  739

 مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف

 التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق لهم كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و والمصارف البنوك جميع

 ولهم  واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 8238   برقم    20190418:  تاريخ ، والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق

 التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالهادي عبدالسالم منصور ادهم -  740

 عقود علي التوقيع حق لهم و ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 من السحب حق و الرهن و االقتراض حق و السيارات و االراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و البيع و الشراء

 8238   برقم    20190418:  تاريخ ، الشيكا علي التوقيع و البنوك

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  مبارك حجاج محمد احمد -  741

 و الشراء عقود علي التوقيع حق لهم و ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

 و البنوك من السحب حق و الرهن و االقتراض حق و السيارات و االراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و البيع

 8238   برقم    20190418:  تاريخ ، الشيكا علي التوقيع

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد سالم محمد الحافظ محمد -  742

 و الشراء عقود علي التوقيع حق لهم و ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

 و البنوك من السحب حق و الرهن و االقتراض حق و السيارات و االراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و البيع

 8238   برقم    20190418:  تاريخ ، الشيكا علي التوقيع

 8238   برقم    20190418:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالهادي عبدالسالم منصور ادهم -  743

 8238   برقم    20190418:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  مبارك حجاج محمد احمد -  744

 8238   برقم    20190418:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد سالم محمد الحافظ محمد -  745

 الشركة عن التوقيع حق فى امين جورج ماجد/الدكتور تفويض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  تريد ميدى شركة -  746

 من والسحب وااليداع والرهن االقتراض حق له ويكون واالفراد والشركات والبنوك والرسمية الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها

 والشراء البيع عقود جميع وكذلك بالشركة تبرم التى العقود جميع على والتوقيع وغيرها والكمبياالت الشيكات على والتوقيع البنوك

 حق وله منفردا تاريخه منذ اختصاصاته ممارسة فى السلطات اوسع هذا فى وله المرور ادارات امام والتوقيع السيارات بيع وعقود

 8351   برقم    20190418:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التوقيع حق فى امين جورج ماجد/الدكتور تفويض  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  امين جورج ماجد -  747

 وااليداع والرهن االقتراض حق له ويكون واالفراد والشركات والبنوك والرسمية الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها الشركة عن

 عقود جميع وكذلك بالشركة تبرم التى العقود جميع على والتوقيع وغيرها والكمبياالت الشيكات على والتوقيع البنوك من والسحب

 تاريخه منذ اختصاصاته ممارسة فى السلطات اوسع هذا فى وله المرور ادارات امام والتوقيع السيارات بيع وعقود والشراء البيع

 8351   برقم    20190418:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله منفردا

 عن التوقيع حق فى امين جورج ماجد/الدكتور تفويض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لالستثمارات ايجيكوب شركة -  748

 وااليداع والرهن االقتراض حق له ويكون واالفراد اتوالشرك والبنوك والرسمية الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها الشركة

 عقود جميع وكذلك بالشركة تبرم التى العقود جميع على والتوقيع وغيرها والكمبياالت الشيكات على والتوقيع البنوك من والسحب

 تاريخه منذ اختصاصاته ممارسة فى السلطات اوسع هذا فى وله المرور ادارات امام والتوقيع السيارات بيع وعقود والشراء البيع

 8351   برقم    20190418:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله منفردا

 الشركة عن التوقيع حق فى امين جورج ماجد/الدكتور تفويض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  امين جورج ماجد مينا -  749

 من والسحب وااليداع والرهن االقتراض حق له ويكون واالفراد والشركات والبنوك والرسمية الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها

 والشراء البيع عقود جميع وكذلك بالشركة تبرم التى العقود جميع على والتوقيع وغيرها والكمبياالت الشيكات على والتوقيع البنوك

 حق وله منفردا تاريخه منذ اختصاصاته ممارسة فى السلطات اوسع هذا فى وله المرور ادارات امام والتوقيع السيارات بيع وعقود

 8351   برقم    20190418:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 8351   برقم    20190418:  تاريخ ، عضو يمثلها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  تريد ميدى شركة -  750

   برقم    20190418:  تاريخ ، عضو يمثلها  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  امين جورج ماجد -  751

8351 

 8351   برقم    20190418:  تاريخ ، عضو يمثلها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لالستثمارات ايجيكوب شركة -  752

 8351   برقم    20190418:  تاريخ ، عضو يمثلها  ادارة لسمج عضو  مساهمة شركة  امين جورج ماجد مينا -  753

 مجلس عضو واصبحت.  االداره مجلس رئاسه من استقالتها قبول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  تريد ميدى شركة -  754

 8351   برقم    20190418:  تاريخ ، اعضاء 3 ويمثلها ادارة

 واصبحت.  االداره مجلس رئاسه من استقالتها قبول  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  امين جورج ماجد -  755

 8351   برقم    20190418:  تاريخ ، اعضاء 3 ويمثلها ادارة مجلس عضو

 واصبحت.  االداره مجلس رئاسه من استقالتها قبول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لالستثمارات ايجيكوب شركة -  756

 8351   برقم    20190418:  تاريخ ، اعضاء 3 ويمثلها ادارة مجلس عضو

 عضو واصبحت.  االداره مجلس رئاسه من استقالتها قبول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  امين جورج ماجد مينا -  757

 8351   برقم    20190418:  تاريخ ، اعضاء 3 ويمثلها ادارة مجلس

:  تاريخ ، للشركة عام مدير ابراهيم حافظ عمرو/  االستاذ تعيين --  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  تريد ميدى شركة -  758

 8351   برقم    20190418

 عام مدير ابراهيم حافظ عمرو/  االستاذ تعيين --  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  امين جورج ماجد -  759

 8351   برقم    20190418:  تاريخ ، للشركة

 عام مدير ابراهيم حافظ عمرو/  االستاذ تعيين --  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لالستثمارات ايجيكوب شركة -  760

 8351   برقم    20190418:  تاريخ ، للشركة

 ، للشركة عام مدير ابراهيم حافظ عمرو/  االستاذ تعيين --  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  امين جورج ماجد مينا -  761

 8351   برقم    20190418:  تاريخ

 6050   برقم    20190418:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق أحمد توفيق الدين صالح -  762



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 6050   برقم    20190418:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد حامد على -  763

 6050   برقم    20190418:  تاريخ ،   متفرغ غير ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضير على سيد أحمد سامح -  764

 6050   برقم    20190418:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرفه إبراهيم برهام معتز -  765

 6050   برقم    20190418:  يختار ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عليان إبراهيم رأفت خالد هللا منة -  766

 6050   برقم    20190418:  تاريخ ،   منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عليان ابراهيم رأفت خالد -  767

 -:كالتالى والتوقيع االدارة حق يكون أن على الموافقة تمت  فرع مدير  مساهمة شركة  ابوطبل السيد هانى -  768

 أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق منفردا   المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس سيد عبدالعال ربيع محمد/  للدكتور

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

 أمام التعديل عقود على والتوقيع االجتماعية والتامينات العقارى الشهر ومصلحة الضرائب ومصلحة التجارية والغرفة التجارى

 1771   برقم    20190418:  تاريخ ، العامة والهيئة التجارى والسجل العقارى الشهر مصلحة

 االدارة حق يكون أن على الموافقة تمت  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سيد العال عبد ربيع محمد -  769

 -:كالتالى والتوقيع

 أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق منفردا   المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس سيد عبدالعال ربيع محمد/  للدكتور

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

 أمام التعديل عقود على والتوقيع االجتماعية والتامينات العقارى الشهر ومصلحة الضرائب ومصلحة التجارية والغرفة التجارى

 1771   برقم    20190418:  تاريخ ، العامة والهيئة التجارى والسجل العقارى الشهر مصلحة

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك الحرة والمناطق لإلستثمار  فرع مدير  مساهمة شركة  ابوطبل السيد هانى -  770

 البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وأيداع سحب

 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له   وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف

 الشركة ألغراض تكون أن بشرط الشركة أرصدة من أموال وسحب ولصالحها الشركة باسم والسيارات واالراضى العقارية

 1771   برقم    20190418:  تاريخ ، مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله   ولصالحها الشركة غرض وضمن ولصالحها

 التعامل وكذلك الحرة والمناطق لإلستثمار  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سيد العال عبد ربيع محمد -  771

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وأيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له   وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم لكذ وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة

 أن بشرط الشركة أرصدة من أموال وسحب ولصالحها الشركة باسم والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول

    20190418:  تاريخ ، مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله   ولصالحها الشركة غرض وضمن ولصالحها الشركة ألغراض تكون

 1771   برقم

 المبالغ ودفع قبض حق وله   وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  فرع مدير  مساهمة شركة  ابوطبل السيد هانى -  772

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 والنهائية االبتدائية العقود كافة على والتوقيع بإسمها والتعامل الشركة أعمال لتصريف الصالحيات جميع وله   باألجل أو بالنقد الشركة

 علي التوقيع في الحق له كما اخرى شركات تاسيس فى الشركة باسم والمشاركة واالقتراض الرهن في الحق وله   ، والشراء بالبيع

 1771   برقم    20190418:  تاريخ ، البنوك لصالح والرهن االقتراض عقود

 وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سيد العال عبد ربيع محمد -  773

 والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  

 كافة على والتوقيع بإسمها والتعامل الشركة أعمال لتصريف الصالحيات جميع وله   باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى

 كما اخرى شركات تاسيس فى الشركة باسم والمشاركة واالقتراض الرهن في الحق وله   ، والشراء بالبيع والنهائية االبتدائية العقود

 1771   برقم    20190418:  تاريخ ، البنوك لصالح والرهن االقتراض عقود علي التوقيع في الحق له



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 او كل في الغير او النفس توكيل حق وله للغير او المصري االهلي للبنك او  فرع مدير  مساهمة شركة  ابوطبل السيد هانى -  774

 حق وله   حكومية والغير الحكومية الجهات كافة وامام البنوك وامام والتوثيق العقاري الشهر مصلحة امام وذلك ذكر مما بعض

 1771   برقم    20190418:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل تفويض

 حق وله للغير او المصري االهلي للبنك او  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سيد العال عبد ربيع محمد -  775

 الجهات كافة وامام البنوك وامام والتوثيق العقاري الشهر مصلحة امام وذلك ذكر مما بعض او كل في الغير او النفس توكيل

 1771   برقم    20190418:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل تفويض حق وله   حكومية والغير الحكومية

  التوقيع سلطات و صالحيات كافه المجلس تاريخ من له يكون و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  يوسف امين جورج -  776

 من جى كوكى اند اتش بي - ام جي روت لينهارد شركة استقاله قبول و للشركة التجاري بالسجل االداره مجلس لرئيس الممنوحه

 4332   برقم    20190421:  تاريخ ، ممثليها بجميع االداره مجلس عضويه

 سلطات و صالحيات كافه المجلس تاريخ من له يكون و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  يوسف امين جورج رامز -  777

 كوكى اند اتش بي - ام جي روت لينهارد شركة استقاله قبول و للشركة التجاري بالسجل االداره مجلس لرئيس الممنوحه  التوقيع

 4332   برقم    20190421:  تاريخ ، ممثليها بجميع االداره مجلس عضويه من جى

 4332   برقم    20190421:  تاريخ ، الخبره ذوي من  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  يوسف امين جورج -  778

 4332   برقم    20190421:  تاريخ ، الخبره ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  يوسف امين جورج رامز -  779

 حق حسنين محمد محمد معتز/ للسيد و له يكون -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنين محمد محمد معتز -  780

 او الرهن يخص ما و التسهيالت عقود ابرام عدا االجنبية و المصرية البنوك جميع مع البنكية التعامالت كافة في الشركة تمثيل

 االجتماعية التأمينات هيئة و الجمارك مصلحة مع التعامل حق لهم و مجتمعين ذلك يكون و االقتراض حق او بالرهن التوكيل

 594   برقم    20190421:  تاريخ ،. منفردين الحكومية الجهات كافة و المياه و الكهرباء و الغاز وشركات

 حسنين محمد محمد معتز/ للسيد و له يكون -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  قنديل ابراهيم السيد محمد -  781

 او الرهن يخص ما و التسهيالت عقود ابرام عدا االجنبية و المصرية البنوك جميع مع البنكية التعامالت كافة في الشركة تمثيل حق

 االجتماعية التأمينات هيئة و الجمارك مصلحة مع التعامل حق لهم و مجتمعين ذلك يكون و االقتراض حق او بالرهن التوكيل

 594   برقم    20190421:  تاريخ ،. منفردين الحكومية الجهات كافة و المياه و الكهرباء و الغاز وشركات

 594   برقم    20190421:  تاريخ ،( للوفاه خروج)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  القادر عبد قدرى محمد -  782

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون/  المدير يمثل -:  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمدين عمر محمد احمد -  783

 أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في   مجتمعيين او منفردين

)    محمدين عمر محمد احمد/  السيد و(  مدير) -  محمدين عمر محمد اسامه/ وللسيد.   العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق  لهم و منفردين او مجتمعين(  مدير

 7192   برقم    20190422:  تاريخ ، الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون/  المدير يمثل -:  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمدين عمر محمد اسامه -  784

 أو شركةال عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في   مجتمعيين او منفردين

)    محمدين عمر محمد احمد/  السيد و(  مدير) -  محمدين عمر محمد اسامه/ وللسيد.   العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق  لهم و منفردين او مجتمعين(  مدير

 7192   برقم    20190422:  تاريخ ، الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون/  المدير يمثل -:  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  الحسيني السيد جمال كمال -  785

 أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في   مجتمعيين او منفردين

)    محمدين عمر محمد احمد/  السيد و(  مدير) -  محمدين عمر محمد اسامه/ وللسيد.   العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق  لهم و منفردين او مجتمعين(  مدير

 7192   برقم    20190422:  تاريخ ، الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمدين عمر محمد احمد -  786

 وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب

 الحق وله  العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك

 وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  همواجور مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى

 7192   برقم    20190422:  تاريخ ، والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمدين عمر محمد اسامه -  787

 وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب

 الحق وله  العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك

 وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى

 7192   برقم    20190422:  تاريخ ، والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  الحسيني السيد جمال كمال -  788

 والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من

 وله  العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق

 7192   برقم    20190422:  تاريخ ، والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد

 حق وله باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمدين عمر محمد احمد -  789

 7192   برقم    20190422:  تاريخ ،. . ذكر ما بعض او كل فى الغير  تفويض او توكيل

 وله باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمدين عمر محمد اسامه -  790

 7192   برقم    20190422:  تاريخ ،. . ذكر ما بعض او كل فى الغير  تفويض او توكيل حق

 وله باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  الحسيني السيد جمال كمال -  791

 7192   برقم    20190422:  تاريخ ،. . ذكر ما بعض او كل فى الغير  تفويض او توكيل حق

 7192   برقم    20190422:  تاريخ ، الفرع اللغاء صفته الغاء  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمدين عمر محمد احمد -  792

   برقم    20190422:  تاريخ ، الفرع اللغاء صفته الغاء  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمدين عمر محمد اسامه -  793

7192 

   برقم    20190422:  تاريخ ، الفرع اللغاء صفته الغاء  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  الحسيني السيد جمال كمال -  794

7192 

 و الشركة مالتمعا علي الشركة عن التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  معوض احمد محمد بهاء محمد -  795

 عدة يعين ان في الحق االدارة لمجلس و االدارة، مجلس من التعهدات و المعامالت هذه علي بالتوقيع مفوض شخص مل تعهداتها

   برقم    20190422:  تاريخ ،. مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم ان و مفوضين وكالء او مديرين

4118 

 مل تعهداتها و الشركة معامالت علي الشركة عن التوقيع حق يملك  منتدب عضو  مساهمة شركة  بكر حمدى محمود خالد -  796

 او مديرين عدة يعين ان في الحق االدارة لمجلس و االدارة، مجلس من التعهدات و المعامالت هذه علي بالتوقيع مفوض شخص

 4118   برقم    20190422:  تاريخ ،. مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم ان و مفوضين وكالء

 عقود علي التوقيع و االصول بيع في الحق منفردا له  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  معوض احمد محمد بهاء محمد -  797

:  تاريخ ،. لصالحها و الشركه باسم ذلك وكل والمنقوالت السيارات و االراضي و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول البيع

 4118   برقم    20190422

 الصول البيع عقود علي التوقيع و االصول بيع في الحق منفردا له  منتدب عضو  مساهمة شركة  بكر حمدى محمود خالد -  798

   برقم    20190422:  تاريخ ،. لصالحها و الشركه باسم ذلك وكل والمنقوالت السيارات و االراضي و العقارية وممتلكاتها الشركة

4118 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ولهما الغير مع عالقتها فى الشركة ويمثلوا  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليمان حامد الدين كمال محمد هاني -  799

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

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

 وقف حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك مع التعامل حق  منفردين او مجتمعين االدارة

   برقم    20190423:  تاريخ ، نائب و  االداره مجلس ولرئيس الضمان وشهادات الخطابات واستصدار المال راس عن االفراج

8185 

 عالقتها فى الشركة ويمثلوا  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  روؤف الحميد عبد طاهر محمد حازم -  800

 هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها لشركةا الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردين او مجتمعين ولهما الغير مع

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

 حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك مع التعامل حق  منفردين او مجتمعين االدارة مجلس

    20190423:  تاريخ ، نائب و  االداره مجلس ولرئيس الضمان وشهادات الخطابات واستصدار المال راس عن االفراج وقف

 8185   برقم

 او مجتمعين ولهما الغير مع عالقتها فى الشركة ويمثلوا  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعد علي احمد احمد محمد -  801

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

 مجتمعين االدارة مجلس رئيس نائب و  االداره مجلس ولرئيس مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة،و مجلس

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

 8185   برقم    20190423:  تاريخ ، نائب و  االداره مجلس ولرئيس الضمان وشهادات الخطابات واستصدار المال

 االقتراض فقط مجتمعين االدارة مجلس رئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليمان حامد الدين كمال محمد هاني -  802

 8185   برقم    20190423:  تاريخ ، العقاريه ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و البنوك من

 االدارة مجلس رئيس  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  روؤف الحميد عبد طاهر محمد حازم -  803

 8185   برقم    20190423:  تاريخ ، العقاريه ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و البنوك من االقتراض فقط مجتمعين

 البنوك من االقتراض فقط مجتمعين االدارة مجلس رئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعد علي احمد احمد محمد -  804

 8185   برقم    20190423:  تاريخ ، العقاريه ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و

/  والسيد محمد عبدالعزيز فكري محمد/السيد تفويض  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد عبدالعزيز فكري مدمح -  805

:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين التمويلى التاجير وعقود والرهن االقتراض عقود على بالتوقيع سليمان محمد على رفعت محمد

 5417   برقم    20190428

  -:حق له و  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العزيز عبد هشيمة ابو حمدي احمد -  806

 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

  -:حق له و  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العزيز عبد هشيمة ابو حمدي احمد -  807



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  لماليةا والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

  -:حق له و  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العزيز عبد هشيمة ابو حمدي احمد -  808

 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

  -:حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلي علي سعد احمد -  809

 .  هاأعمال وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

  -:حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلي علي سعد احمد -  810

 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

  -:حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلي علي سعد احمد -  811

 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

  -:حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عطا ابراهيم السيد محمد -  812

 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

  -:حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عطا ابراهيم السيد محمد -  813

 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد اةمراع مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

  -:حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عطا ابراهيم السيد محمد -  814

 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

  -:حق له و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الخطيب سيد الرحمن عبد هشام -  815

 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض قودع توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

  -:حق له و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الخطيب سيد الرحمن عبد هشام -  816

 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

  -:حق له و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الخطيب سيد الرحمن عبد هشام -  817

 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-
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 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-
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 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-
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 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-
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 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-
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 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-
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 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-
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 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-
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 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-
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 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-
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 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-
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 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-
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 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

  -:حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المرسي محمد محمود عادل -  833

 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية ويالتوالتح الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

  -:حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المرسي محمد محمود عادل -  834

 .  أعمالها وإدارة العمومية والجمعيات اإلدارة مجالس رئاسة-

 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-
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 .  والغير القضاء أمام الشركة تمثيل-

 .  المالية والمراكز الميزانيات علي التوقيع-

 .  والرهن القرض عقود توقيع-

 .  العادية العامة الجمعية إعتماد مراعاة مع قيمة بأي المعاوضة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة يجاوز لما والخدمات األصول شراء عقود توقيع-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله-

 : حق له و  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العزيز عبد هشيمة ابو حمدي احمد -  836

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله

 : حق له و  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العزيز عبد هشيمة ابو حمدي احمد -  837

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-
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 : حق له و  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العزيز عبد هشيمة ابو حمدي احمد -  838

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-
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 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-
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 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-
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 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-
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 : حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عطا ابراهيم السيد محمد -  842
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 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-
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 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله

 : حق له و  تحميل  مساهمة شركة  -:التالي النحو علي تشكيله اعادة و االدارة مجلس استقالة قبول -  854

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله

 : حق له و  تحميل  مساهمة شركة  -:التالي النحو علي تشكيله اعادة و االدارة مجلس استقالة قبول -  855

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام ةالشرك تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 : حق له و  تحميل  مساهمة شركة  -:التالي النحو علي تشكيله اعادة و االدارة مجلس استقالة قبول -  856

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله

 : حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرابي هللا عبد عزت خالد -  857

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله

 : حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرابي هللا عبد عزت خالد -  858

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله

 : حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرابي هللا عبد عزت خالد -  859

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .  جنية ونملي 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله

 : حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طنطاوي محمد يوسف شريف -  860

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله

 : حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طنطاوي محمد يوسف شريف -  861

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات اتالقطاع مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله

 : حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طنطاوي محمد يوسف شريف -  862

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 : حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المرسي محمد محمود عادل -  863

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله

 : حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المرسي محمد محمود عادل -  864

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما البنكية والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله

 : حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المرسي محمد محمود عادل -  865

 .  والبيع الشراء عقود علي التوقيع وكذا ، واألفراد والخاصة العامة للجهات المكاتبات علي التوقيع في الغير أمام الشركة تمثيل-

 .  وإدارتها وإغالقها الشركة بإسم البنكية الحسابات فتح-

 .  بالشركة واإلدارات القطاعات مع اليومية اإلدارة أعمال-

 .  جنية مليون 40 يجاوز بما كيةالبن والتحويالت الشيكات علي األول التوقيع-

 .  الخامات وشراء النشاط ممارسة عقود توقيع-

 .  جنية مليون مائة حتي األصول شراء عقود توقيع-

 33792   برقم    20190428:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق وله

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  شليل محمد محمد محمد السيد -  866

 التعامل في الحق  منفردين او مجتمعين ولهما  - طه ملكان طه محمد:  و- شليل محمد محمد محمد السيد:  المتضامنين للشريكين

 بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم

 خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم

 6878   برقم    20190428:  تاريخ ، مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 على التوقيع حق لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع  متضامن شريك  تضامن شركة  شليل محمد محمد محمد السيد -  867

 الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهما والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين فى الحق ولهما الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم

 6878   برقم    20190428:  تاريخ ، الشركة عن باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 لهما و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع حق لهما و  متضامن شريك  تضامن شركة  شليل محمد محمد محمد السيد -  868

 او للنفس كذلك و منقول او ثابت من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها بكافة الرهن و االقتراض عقود كافة علي التوقيع حق

 او كل في الغير او البنوك لصالح ذلك و الغير تفويض حق لهما و بذلك الخاصه حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافة امام و للغير

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق له و شهاب د محم حسن محمد/  الشركاء غير من للشركة مدير تعيين. ذكر ما بعض

 6878   برقم    20190428:  تاريخ ، العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها

 وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع  متضامن شريك  تضامن شركة  شليل محمد محمد محمد السيد -  869

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق

 السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية كاتها وممتل الشركة ألصول

 6878   برقم    20190428:  تاريخ ، الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب لحة ومص التجاري

 المبالغ ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد  متضامن شريك  تضامن شركة  شليل محمد محمد محمد السيد -  870

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

 6878   برقم    20190428:  تاريخ ،.   ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة

 2579   برقم    20190430:  تاريخ ،(  استقاله)   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد انور عامر محمد وائل -  871

 2579   برقم    20190430:  تاريخ ،(  استقاله)   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد أحمد سامى أحمد محمد -  872

 2579   برقم    20190430:  تاريخ ،(  استقاله)   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدهللا الدين صالح احمد عبدهللا -  873

 هذا في ولـهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل-  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد انور عامر محمد وائل -  874

 عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما حكومية والغير الحكومية الجهات كافة مع باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد

 و الغير إمام الشركة تمثيل و اإليداع و بالسحب البنوك مع التعامل حق له و.  العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة

 . الحكومية غير و الحكومية الجهات

 والمنقوالت والبضائع المهمات جميع بيع أو وشراء االعتمادات بطريق واالقتراض والرهن البيع و الشراء في الحق لهم يكون كما

 2579   برقم    20190430:  تاريخ ، والسيارات

 هذا في ولـهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل-  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد أحمد سامى أحمد محمد -  875

 عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما حكومية والغير الحكومية الجهات كافة مع باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد

 و الغير إمام الشركة تمثيل و اإليداع و بالسحب البنوك مع التعامل حق له و.  العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة

 . الحكومية غير و الحكومية الجهات

 والمنقوالت والبضائع المهمات جميع بيع أو وشراء االعتمادات بطريق واالقتراض والرهن البيع و الشراء في الحق لهم يكون كما

 2579   برقم    20190430:  تاريخ ، والسيارات

 في ولـهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل-  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدهللا الدين صالح احمد عبدهللا -  876

 صراحة به أحتفظ ما عدا فيما حكومية والغير الحكومية الجهات كافة مع باسمها والتعامل كةالشر إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 الغير إمام الشركة تمثيل و اإليداع و بالسحب البنوك مع التعامل حق له و.  العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد

 . الحكومية غير و الحكومية الجهات و

 والمنقوالت والبضائع المهمات جميع بيع أو وشراء االعتمادات بطريق واالقتراض والرهن البيع و الشراء في الحق لهم يكون كما

 2579   برقم    20190430:  تاريخ ، والسيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 توكيل أو تفويض له ويحق. للشركة والمملوكة الخاصة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد انور عامر محمد وائل -  877

 2579   برقم    20190430:  تاريخ ،. السلطات هذه من ماذكر بعض أو كل في الغير

 توكيل أو تفويض له ويحق. للشركة والمملوكة الخاصة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد أحمد سامى أحمد محمد -  878

 2579   برقم    20190430:  تاريخ ،. السلطات هذه من ماذكر بعض أو كل في الغير

 توكيل أو تفويض له ويحق. للشركة والمملوكة الخاصة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدهللا الدين صالح احمد عبدهللا -  879

 2579   برقم    20190430:  تاريخ ،. السلطات هذه من ماذكر بعض أو كل في الغير

 دبى االمارات بنك من الممنوح االئتماني التسهيل على الموافقة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  براند جوزيف باتريك -  880

 خليل/  السيد وتفويض( األجنبية بالعملة يعادله ما أو مصري جنيها مليون  وعشرون ثمانية) وقدرة مبلغ حدود في  مصر -الوطني

 4104   برقم    20190430:  تاريخ ، الجهات وجميع البنك أمام لذلك الالزمة المستندات على التوقيع خليل إبراهيم

 دبى االمارات بنك من الممنوح االئتماني التسهيل على الموافقة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  براند جوزيف باتريك -  881

 خليل/  السيد وتفويض( األجنبية بالعملة يعادله ما أو مصري جنيها مليون  وعشرون ثمانية) وقدرة مبلغ حدود في  مصر -الوطني

 4104   برقم    20190430:  تاريخ ، الجهات وجميع البنك أمام لذلك الالزمة المستندات على التوقيع خليل إبراهيم

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، 681  2022/2/21 الي يجدد  النبى عبد محمد رجب انتصار لصاحبتها والعصائر االلبان لمنتجات جيهانكو -  1

 4600   برقم    20190403

:  تاريخ ، 681  2022/2/21 الي يجدد  النبي عبد حمدم رجب انتصار لصاحبتها النبي عبد محمد رجب انتصار -  2

 4600   برقم    20190403

 2781   برقم    20190403:  تاريخ ، 669  2024/3/16 الى يجدد(   ناصر مختار احمد امين)   للصناعه العبور -  3

 2268   برقم    20190409:  تاريخ ، 714  2023/5/12 يجددالى  السيد على السيد الدين عز لصاحبها لالنظمة العالمية -  4

:  تاريخ ، 734  2024/3/17 الي يجدد  العطار هللا عبد سويلم الرحمن عبد حسن لصاحبها العقاري لالستثمار العطار -  5

 5739   برقم    20190411



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190414:  تاريخ ، 736  2023/2/10 الي يجدد  السيد الحليم عبد عرفات امورة لصاحبتها البالستيك لصناعة الرحمة -  6

 5186   برقم

 تاريخ ، 792  2023/3/19 الي يجدد  سليمان سالمه سليمان عالء لصاحبها  العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار  الشروق -  7

 5322   برقم    20190421: 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190401:  تاريخ ، 653  2024/2/2 الي يجدد  وشركاه محمد عبدالعزيز وليد الجاهزة للمالبس سفنكس شركة -  1

27098 

   برقم    20190401:  تاريخ ، 653  2024/2/2 الي يجدد  وشركاه محمد عبدالعزيز وليد الجاهزة للمالبس سفنكس شركة -  2

27098 

 EGYPT MIDDLE EAST بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام(  ايمسكو)   حرة منطقة للخدمات ايست ميدل ايجيبت -  3

SERVICES CO FREE ZONE EMESCO  2792   برقم    20190401:  تاريخ ، 652  2024/3/19 الى يجدد 

 4721   برقم    20190401:  تاريخ ، 650  2022/5/9 الى يجدد  والتصميمات والمقاوالت المشروعات إلدارة أرتشر -  4

 2756   برقم    20190403:  تاريخ ، 670  2024/2/24 الي يجدد  والزراعة لالستصالح جروب جراند -  5

 4335   برقم    20190403:  تاريخ ، 674  2021/10/4 الى يجدد  البترولية والتوريدات للخدمات الشموخ مؤسسة -  6

 2024   برقم    20190404:  تاريخ ، 688    وشريكه سليم صالح -  7

 2024   برقم    20190404:  تاريخ ، 689  2023/1/14 الي يجدد  وشريكه سليم صالح -  8

 3977   برقم    20190404:  تاريخ ، 687  2024/4/27 الي يجدد  م.م.ش االليكترونيه للصناعات العاشر -  9

 1268   برقم    20190407:  تاريخ ، 695  2021/12/21 الي يجدد  وشريكية حامد البدوى اسامه شركة -  10

   برقم    20190407:  تاريخ ، 697  2024/04/07 الي يجدد  EGYPT NETWORK لالنترنت المصريه الشبكه -  11

3947 

:  تاريخ ، 697  2024/04/07 الي يجدد  مصرية مساهمه شركة Cequens Technologies المعلومات لنظم سيكونس -  12

 3947   برقم    20190407

 2811   برقم    20190408:  تاريخ ، 707  2024/4/6 الي يجدد  الوسيطة النسيجية للصناعات بورسعيد -  13

 الي يجدد(   PORT SAID  INTEGRATED WRAPPING INDUSTRIES) المتكاملة التغليف لصناعات بورسعيد -  14

 2811   برقم    20190408:  تاريخ ، 707  2024/4/6

 5728   برقم    20190408:  تاريخ ، 716  2024/3/10 الي يجدد(  م.م.ش)  العقارية لالستثمارات الفاتحتريد -  15

 41123   برقم    20190410:  تاريخ ، 722  2023/10/27 الي يجدد  اجيسكو السويس لخليج الهندسية الشركة -  16

   برقم    20190410:  تاريخ ، 722  2023/10/27 الي يجدد  المقاوالت و للهندسة طاقة:  الى التجارى االسم تعديل -  17

41123 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 يجدد(  2019/04/10 في العاشر استثمار تجاري سجل مكتب الي القيد نقل تم) والتصدير لالستيراد المتحدة الدولية الشركة -  18

 5177   برقم    20190410:  تاريخ ، 723  2023/02/06 الي

 5067   برقم    20190410:  تاريخ ، 719  2022/12/6الي يجدد  المياه معالجة لوحدات الكوثر -  19

    20190411:  تاريخ ، 728  2024/02/09 الي يجدد  الخاصه الحره المناطق بنظام النقل وسائل لصناعه قسطور آل -  20

 2731   برقم

   برقم    20190414:  تاريخ ، 733  2020/7/25 الي يجدد  بالخارج للعمل المصريه العمالة اللحاق الكفراوى محمد -  21

3691 

 2627   برقم    20190415:  تاريخ ، 745  2023/11/25 الي يجدد  للسياحة كاريرا -  22

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، 760  2022/10/16 الي يجدد  وشركاه محمد حمزة أحمد -  23

 4980   برقم    20190416:  تاريخ ، 760  2022/10/16 الي يجدد  وشريكيه محمد حمزة أحمد -  24

   برقم    20190417:  تاريخ ، 768  2020/01/20 ال يجدد  للصناعه مانكو شريكه و حلمى محمود محمد احمد -  25

3284 

 5726   برقم    20190421:  تاريخ ، 791  2024/3/9 الي يجدد(  م.م.ش) واالعالن للدعاية ميديا ام ار -  26

 2467   برقم    20190422:  تاريخ ، 800  2023/8/26 الي يجدد  والتجارة للمقاوالت االنجازات -  27

 3435   برقم    20190422:  تاريخ ، 796  2020/04/04 الي يجدد  وشريكه النجار محمد على عمرو شركة -  28

:  تاريخ ، 795  2024/03/17 الي يجدد(  وشركاهم سالم عبدالحليم فريز ومحمد عبدالحليم فاروق/م) سالمكو بولى شركة -  29

 3911   برقم    20190422

  2024/03/17 الي يجدد(  وشريكيه سالم عبدالحليم فاروق عبدالحليم)  سالمكو بولى شركة:  الى التجارى االسم تعديل -  30

 3911   برقم    20190422:  تاريخ ، 795

    20190422:  تاريخ ، 795  2024/03/17 الي يجدد  وشريكيه سالم الحليم عبد فاروق الحليم عبد ايجل ايجيبشيان -  31

 3911   برقم

:  تاريخ ، 795  2024/03/17 الي يجدد(  وشركاهم لمسا عبدالحليم فريز ومحمد عبدالحليم فاروق/م) سالمكو بولى شركة -  32

 3911   برقم    20190422

  2024/03/17 الي يجدد(  وشريكيه سالم عبدالحليم فاروق عبدالحليم)  سالمكو بولى شركة:  الى التجارى االسم تعديل -  33

 3911   برقم    20190422:  تاريخ ، 795

    20190422:  تاريخ ، 795  2024/03/17 الي يجدد  وشريكيه سالم الحليم عبد فاروق الحليم عبد ايجل ايجيبشيان -  34

 3911   برقم

 4332   برقم    20190423:  تاريخ ، 807  2021/10/3 الي يجدد(  م.م.ذ.ش)  Syntax البيزنس لتكنولوجيا المصرية -  35

 82658   برقم    20190424:  تاريخ ، 815  2024/1/11 الي يجدد  م م ش للمنسوجات نوراتكس -  36

 5450   برقم    20190424:  تاريخ ، 818  2023/9/24 الي يجدد  وشركاه عيسى امين خالد ادفنشر سيناى صب -  37

 41945   برقم    20190424:  تاريخ ، 817  2024/4/19 الي يجدد  sso  المهنية السالمه لمهمات السويس -  38

 41945   برقم    20190424:  تاريخ ، 817  2024/4/19 الي يجدد  م.م.ش المهنية السالمه لمهمات السويس -  39



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 5237   برقم    20190428:  تاريخ ، 823  2023/2/20 الى يجدد  وشريكيه محمد السيد محمد حماد -  40

 5208   برقم    20190428:  تاريخ ، 827  2023/2/12 الى يجدد  وشريكه درويش محمد هنداوى أحمد -  41

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، المصري االهلي البنك لصالح تجاري رهن شطب  الصديق محمد السعيد أحمد لصاحبها المعادن و الصاج لتشكيل الصديق -  1

 3184   برقم    20190407:  تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   برقم    20190407:  تاريخ ، الدولى العربى المصرف بنك لصالح تجاري رهن تجديد  والعمرانية السياحية للتنمية المشرق -  1

1385 

   برقم    20190407:  تاريخ ، الدولى العربى المصرف  بنك لصالح تجاري رهن تجديد  والعمرانية السياحية للتنمية المشرق -  2

1385 

 927   برقم    20190423:  تاريخ ،( م.م.ش) المصري األهلي البنك لصالح تجاري رهن  السياحيه للتنميه العالميه -  3

 927   برقم    20190423:  تاريخ ،( م.م.ش) المصري األهلي البنك لصالح تجاري رهن  السياحيه للتنميه العالميه -  4

    20190424:  تاريخ ، مصر-المصرفيه العربيه المؤسسه بنك لصالح تجاري رهن  شطب  التغليف و التعبئة لمواد النجوم -  5

 4393   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


