
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وليوي شهر االسماعيلية استثمار جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قيود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4
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 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  سالمه السيد ابراهيم محمد) لصاحبها االضاءه لمستلزمات الفتح -  1

 احكام مراعاة مع(. هندسي) االناره واعمده االضاءه مستلزمات لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة عن 8515 برقم 20190711

 رقم الوحـده:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي الساريه القرارات و واللوائح القوانين

 - الرسـوه جنوب نـاعيهالص بالمنطـقة مصنـع 54 مجمـع 71

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  منيسي السعيد  محمد محمد السيد) لصاحبها الرياضيه و الجاهزه للمالبس مان فرست -  2

 احكام مراعاة مع. الجاهزه المالبس لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة- عن 8516 برقم 20190711 فى قيد ، 500000.000

 رقم قطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين

 - الرسوه جنوب C8 المنطقة 2م 114,75 بمساحة 8

 ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  حسن عثمان محمود عاطف) لصاحبها والكرتونيه الورقيه للصناعات النورس -  3

 الورقية المنتجات وانتاج وتصنيع( هندسي) طباعه ورق لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن 8512 برقم 20190709 فى قيد

 كافة علي الحصول الشركة وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. مستلزماتها و انواعها بجميع والكرتونيه

 - الرسوه جنوب الصناعيه بالمنطقة مصنع 54 مجمع 78 رقم الوحده:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  مجاهد عوضين سيد عاطف)لصاحبها مجاهد عوضين سيد عاطف -  4

 مراعاة مع.اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك سواء الحيوانات أنواع جميع تربية - عن 8510 برقم 20190709

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

 -االسماعيلية مركز - عوضين عزبة 7 كوبرى المنايف ابار

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  لسواحا حسين الوهاب عبد حسين) لصاحبها للخرسانة اندام اتش -  5

 االسمنتى والطوب االسمنتية والمنتجات الجاهزة الخرسانة وخلط لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1 عن 8520 برقم 20190716

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. اسمنتى وبالط وبردورة اسمنتية مجارى واغطية والمصمت المفرغ

 - الضواحى- التاسع الدور الياسمين برج تكس بور منطقة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 برقم 20190731 فى قيد ، 2000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  ذاده قسوات  جميل فهد)  لصاحبها zada ذاده -  6

 الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع.المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن 8552

 مركز -الكهرباء محطة بجوار السحارة عطوة ابو االرضى الدور:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول

 -- االسماعيلية

 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  محمد احمد فتحي ختام) لصاحبها الزجاج لصناعة الهنا -  7

 الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. انواعه بجميع الزجاج لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة - عن 8524 برقم

 من 242 رقم قطعة - اول قسم( 3) نمرة - الوادي:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي

 - العريش - أصلية( 3) من 189

 قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  سالمه فرج علي سعد خالد) لصاحبها االكهربائيه االسالك النظمة يونيون -  8

 و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. ضفائر و كهربائيه اسالك لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة - عن 8526 برقم 20190717 فى

 54 مجمع 42 رقم الوحده:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات

 - الرسوه جنوب الصناعيه بالمنطقة مصنع

 ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عتمان محمد حميده محمد طارق) لصاحبها الجلديه للصناعات فاير دراجون -  9

 و القوانين احكام مراعاة مع. شنط و احذيه جلديه مصنوعات لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة- عن 8527 برقم 20190717 فى قيد

 الثانيه الصناعيه منطقة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي الساريه القرارات و اللوائح

 2م( 1032,5) مساحة للمالبس الهولنديه مصنع بجوار
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 ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  حسين الفي شحته رباب) لصاحبها والجلود والشنط االحذيه لصناعة سجده -  10

 و القوانين احكام مراعاة مع. الجلود و الشنط و االحذيه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن 8535 برقم 20190721 فى قيد

 بشارع االرضي الدور:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي الساريه القرارات و اللوائح

 - صوير ابو - الثانيه الصناعيه المنطقة المجزر

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  على الحميد عبد محمد) لصاحبها على الحميد عبد رشاد محمد -  11

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. المعادن انواع جميعغ وتشكيل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن 8504 برقم 20190707

 - مصر عرايشية الظاهر ش 6:  بجهة ، .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 20190730 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  مطاوع رياض عويس احمد)  لصاحبها الرياض وادى -  12

 القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع.زيتون ومعصره الزيتون وتخليل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن 8551 برقم

 للتعمير االسماعيلية جمعية -  146 قطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية

 ---سرابيوم وصله طريق - الزراعية والتنمية

 ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد الخالق عبد الدين عماد اياد)  لصاحبها البشرية والتنمية للتدريب العماد -  13

 والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم وكذا 2017 لسنة 72 رقم عن 8554 برقم 20190731 فى قيد

 - الفردان:  بجهة ،. القانون بذات الواردة

 ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد الخالق عبد الدين عماد اياد)  لصاحبها البشرية والتنمية للتدريب العماد -  14

 انشطة من تشمله بما ، واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة -1:  72 ق انشطة - عن 8554 برقم 20190731 فى قيد

 انشطة -.  االلكترونى والتعليم ، البرمجيات وتطوير ، التعهيد وانشطة ، البيانات ومراكز ، االلكترونيات وتطوير وتصميم صناعية

 مالى ومركز مالية حسابات افراد الشركة التزام مع. البشرية والكوادر الموارد وتدريب لتنمية مركز وتشغيل اقامة -:72 ق خارج

 الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط به الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الوارده لالنشطة مستقل

 - الفردان:  بجهة ، ثماراالست بقانون

 برقم 20190724 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على شحاته مسعد محمد لصاحبها shain شاين -  15

 الليد وكشافات الليد ولمبات االضائه ومستلزمات الكهربائيه االداوات وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 8538

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

 - الرسوه جنوب - الصناعيه المنطقه-13 رقم الوحده:  بجهة

 قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  حسونة محمد نصار عبدالرحمن احمد) لصاحبها الجاهزة للمالبس سدرة -  16

 القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة- عن 8542 برقم 20190725 فى

 -الزهور شرق 12:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية

 ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  اسكندر النافع عبد نبيل انجى)  لصاحبها  la vierge pharm فارم الفييرج -  17

 ق خارج انشطه -. الطبية المستحضرات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1:    72ق انشطة - عن 8553 برقم 20190731 فى قيد

 حالة وفى االستثمار بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالى ومركز مالية تحسابا افراد الشركة التزام مع. الغير لدى التصنيع - 2 72

 تمتع عدم وكذا 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط به الشركة التزام عدم

 ----زايد الشيخ التجارى الشارع 64:  بجهة ،. القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الحديدى المرسى ناجى عصام)  لصاحبها     MYM   الجاهزة  للمالبس ام واى ام -  18

 مع.اسرة ماليات واطقم الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن 8498 برقم 20190701 فى قيد ، 500000.000

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

 --- الرسوة جنوب - الصناعية بالمنطقه مصنع 54 بمجمع 2م 800 بمساحة 50 رقم الوحدة

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عيسى خليل ميخائيل عزمى) لصاحبها  خليل ميخائيل عزمى مجدى -  19

 منسوج قماش من ومدارس وشنط مختلفة مقاسات ترولى سفر شنط لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن 8499 برقم 20190701

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. المختلفه قماش من هاندباج وشنط

 بورسعيد - الرسوة جنوب - الصناعية بالمنطقة 2م800 بمساحة 18 رقم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص
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  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  العينين ابو العينين ابو المنعم عبد ليلي) لصاحبها الجاهزة المالبس  لتصنيع ليلي -  20

 احكام مراعاة مع. الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة - عن 8544 برقم 20190725 فى قيد ، 200000.000

 مساكن 57:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - بورفؤاد - علي محمد ابراج بكر ابو الخليفه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لها تكون ان للشركة يجوز  والمشروبات الوجبات لتقديم مطعم وادارة وتشغيل اقامة -   ،  شركة   porto fish فيش بورتو -  1

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

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

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

 لتقديم مطعم وادارة وتشغيل اقامة - عن ، 8505 برقم 20190707 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة

 اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز  والمشروبات الوجبات

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

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

 لضباط الجميل وعمارات بنادى - الؤلؤة افراح قاعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي لالحصو الشركة

 --- المسلحة القوات

 والرخام والمعادن الخشب على للحفر مصنع وتشغيل اقامة -   ،  شركة   EsA design industries للصناعات ديزاين ايزا -  2

 التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.

 ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد

 كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية الئحته و القانون الحكام طبقا  

 وتشغيل اقامة - عن ، 8511 برقم 20190709 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. والرخام والمعادن الخشب على للحفر مصنع

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

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

 ارض 3 بلوك- 46 عمارة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات

 - الجمعيات

 ذوي و الطبيعيين االطفال لتدريب  متخصص مركز تشغيل و انشاء -1   ،  شركة   الخاصه االحتياجات لذوي كيان مركز -  3

 البشريه الكوادر و الموارد تاهيل و تنميه و لتدريب مركز اقامة -2 التخاطب لغه تعليم و النطق علي التدريب و الخاصه االحتياجات

 المتكامله او المتخصصه المستشفيات( أ) -4( الماليه و القانونيه االستشارات عدا فيما)  التدريبيه الدورات و االستشارات تقديم -3

 تشغيلها يتم التي االسره عدد من بالمجان سنويا% 10 تقدم ان بشرط،  طبيه او عالجيه داخليه انشطه من تضمنه ما و العامه او

 تشغيل و انشاء -1 عن ، 8525 برقم 20190717 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   الحاالت من او للمستشفي بالنسبه

 اقامة -2 التخاطب لغه تعليم و النطق علي التدريب و الخاصه حتياجاتاال ذوي و الطبيعيين االطفال لتدريب  متخصص مركز

 االستشارات عدا فيما)  التدريبيه الدورات و االستشارات تقديم -3 البشريه الكوادر و الموارد تاهيل و تنميه و لتدريب مركز

 بشرط،  طبيه او عالجيه داخليه انشطه من تضمنه ما و العامه او المتكامله او المتخصصه المستشفيات( أ) -4( الماليه و القانونيه

 دور شقه 2 رقم عماره:  بجهة ، الحاالت من او للمستشفي بالنسبه تشغيلها يتم التي االسره عدد من بالمجان سنويا% 10 تقدم ان

 - االسماعيليه ثان - المستشفي و سينا شارع من ارضي

 للشركة يجوز. لها التشخيصيه او العالجيه او الطبيه الخدمه تقديم يتم التي  ،  شركة   الخاصه االحتياجات لذوي كيان مركز -  4

 علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان

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

 التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية الئحته و القانون



 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

 او الطبيه الخدمه تقديم يتم التي عن ، 8525 برقم 20190717 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة

 تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. لها التشخيصيه او العالجيه

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

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

 و سينا شارع من ارضي دور شقه 2 رقم عماره:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي

 - االسماعيليه ثان - المستشفي

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   5378:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.    الحفيظ عبد الغنى عبد أحمد لصاحبها  المعادن لتشكيل التقوى   - 1

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20190722

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تاريخ وفي  2750 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حفنى هللا رزق السيد عادل لصاحبها والمفروشات الجاهزة للمالبس حفنى -  1

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710

 تاريخ وفي  6755 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف عيد فتحي الحسين لصاحبها الكيماوية والصناعات للتنمية فيرت أجرو -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ،

 ، تاريخ وفي  7761 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسان محمود عبدالدايم بكرى لصاحبها الزيتون لتخليل البكري -  3

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717

 تم  20190724 ، تاريخ وفي  7756 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسي ابوزيد ياسر مجدي لصاحبها لالعالف زيد ابو -  4

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 8498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الحديدى المرسى ناجى عصام)  لصاحبها     MYM   الجاهزة  للمالبس ام واى ام -  1

 بالمنطقه مصنع 54 بمجمع 2م 800 بمساحة 50 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي

 --- الرسوة جنوب - الصناعية

 تاريخ وفي 8499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عيسى خليل ميخائيل عزمى) لصاحبها  خليل ميخائيل عزمى مجدى -  2

 - الرسوة جنوب - الصناعية بالمنطقة 2م800 بمساحة 18 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701

 بورسعيد

 تاريخ وفي 5176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سعيد أحمد سامي محمد سامر لصاحبها والتجارة للصناعة تكنيكا -  3

 بيراميدز بمشروع -( 3)  رقم القطعه من( ي بقطاع 15 من)  رقم جزء- ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190704

 االسماعيليه استثمار من القيد يمحي بذلك و - بالروبيكي الصناعيه المنطقه - زونافرانكا

 تاريخ وفي 8504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( على الحميد عبد محمد) لصاحبها على الحميد عبد رشاد محمد -  4

 - مصر عرايشية الظاهر ش 6 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190707

 تاريخ وفي 8510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( مجاهد عوضين سيد عاطف)لصاحبها مجاهد عوضين سيد عاطف -  5

 -االسماعيلية مركز - عوضين عزبة 7 كوبرى المنايف ابار السبع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190709

 وفي 8512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حسن عثمان محمود عاطف) لصاحبها والكرتونيه الورقيه للصناعات النورس -  6

  - الرسوه جنوب الصناعيه بالمنطقة مصنع 54 مجمع 78 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ

 تاريخ وفي 2750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى هللا رزق السيد عادل لصاحبها والمفروشات الجاهزة للمالبس حفنى -  7

 C8  بمنطقه الجاهزه المالبس بمجمع 31/30 القطعتين من 1 رقم المصنع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190710

 الرسوة جنوب

 تاريخ وفي 8515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سالمه السيد ابراهيم محمد) لصاحبها االضاءه لمستلزمات الفتح -  8

  - الرسـوه جنوب الصنـاعيه بالمنطـقة مصنـع 54 مجمـع 71 رقم الوحـده ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190711

 2822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غز على ابراهيم ابراهيم لصاحبها العمومية التوريدات و العقارى لالستثمار المستقبل -  9

 - mc2 - 31 قطعه -2000 سينكو مول - 6 رقم مكتب ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( منيسي السعيد  محمد محمد السيد) لصاحبها الرياضيه و الجاهزه للمالبس مان فرست -  10

 جنوب C8 المنطقة 2م 114,75 بمساحة 8 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 8516

 - الرسوه

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرش نصر محمد محمد خالد لصاحبها البلدى والسمن الطعام زيت وتعبئة لتصنيع اإليطالية -  11

 - أ نموذج - 317 رقم القطعه: ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 7012

 السجل من القيد يمحي بذلك و - الشرقيه - رمضان من العاشر  -2م 2700 بمساحة - 1 مجمع- 2م مليون 6 الجنوبية المنطقة

 التجاري

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 7012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرش نصر محمد محمد خالد -  12

  -2م 2700 بمساحة - 1 مجمع- 2م مليون 6 الجنوبية المنطقة - أ نموذج - 317 رقم القطعه: ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 التجاري السجل من القيد يمحي بذلك و - الشرقيه - رمضان من العاشر

 تاريخ وفي 8520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( السواح حسين الوهاب عبد حسين) لصاحبها للخرسانة اندام اتش -  13

 - الضواحى- التاسع الدور الياسمين برج تكس بور منطقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190716

 وفي 8527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عتمان محمد حميده محمد طارق) لصاحبها الجلديه للصناعات فاير دراجون -  14

 مساحة للمالبس الهولنديه مصنع بجوار الثانيه الصناعيه منطقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ

 2م( 1032,5)



 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

 وفي 8526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سالمه فرج علي سعد خالد) لصاحبها االكهربائيه االسالك النظمة يونيون -  15

 - الرسوه جنوب الصناعيه بالمنطقة مصنع 54 مجمع 42 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ

 تاريخ وفي 3379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه عوض وهبة عوض لصاحبها الدقيقة للصناعات المصرية -  16

 - بدر مدينة ب الحرفيه الصناعيه بالمنطقه 30 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190717

 تم 20190717 تاريخ وفي 8524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمد احمد فتحي ختام) لصاحبها الزجاج لصناعة الهنا -  17

  - العريش - أصلية( 3) من 189 من 242 رقم قطعة - اول قسم( 3) نمرة - الوادي ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وفي 8535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حسين الفي شحته رباب) لصاحبها والجلود والشنط االحذيه لصناعة سجده -  18

  - صوير ابو - الثانيه الصناعيه المنطقة المجزر بشارع االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 8538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على شحاته مسعد محمد لصاحبها shain شاين -  19

 - الرسوه جنوب - الصناعيه المنطقه-13 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 8300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود على نجاح لصاحبهاابراهيم BERO الجاهزة المالبس لصناعة بيرو -  20

  اول االفرنج حي-العاص بن عمرو شارع 3 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190725

 تاريخ وفي 8542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حسونة محمد نصار عبدالرحمن احمد) لصاحبها الجاهزة للمالبس سدرة -  21

 -الزهور شرق 12 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190725

 8544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( العينين ابو العينين ابو المنعم عبد ليلي) لصاحبها الجاهزة المالبس  لتصنيع ليلي -  22

 - بورفؤاد - علي محمد ابراج بكر ابو الخليفه مساكن 57 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي

 تم 20190730 تاريخ وفي 8551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( مطاوع رياض عويس احمد)  لصاحبها الرياض وادى -  23

 ---سرابيوم وصله طريق - الزراعية والتنمية للتعمير االسماعيلية جمعية -  146 قطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وفي 8554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد الخالق عبد الدين عماد اياد)  لصاحبها البشرية والتنمية للتدريب العماد -  24

 - الفردان ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ

 تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 8552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ذاده قسوات  جميل فهد)  لصاحبها zada ذاده -  25

 -- االسماعيلية مركز -الكهرباء محطة بجوار السحارة عطوة ابو الرضىا الدور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وفي 8553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( اسكندر النافع عبد نبيل انجى)  لصاحبها  la vierge pharm فارم الفييرج -  26

 ----زايد الشيخ التجارى الشارع 64 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم) الرب عبد محسن سالم محمد لصاحبها المعدنية و البالستيكية للصناعات استيل كيلدا -  1

 و قامة-:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 7822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( 2019/07/11 بتاريخ

 علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع التصدير،-. المعدنية و البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع تشغيل

 االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأه

 العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم) الرب عبد محسن سالم محمد لصاحبها المعدنية و البالستيكية للصناعات استيل كيلدا -  2

 و قامة-:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 7822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( 2019/07/11 بتاريخ

 علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع التصدير،-. لمعدنيةا و البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع تشغيل

 االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 7822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب عبد محسن سالم محمد لصاحبها المعدنية للصناعات استيل كيلدا -  3

 مع التصدير،-. المعدنية و البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع تشغيل و قامة-:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190711

 االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأه علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة

 تاريخ وفي 4627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حنفى حسن محمد لصاحبها الغذائية للصناعات االتحاد -  4

 و النباتيه الدهون و الزيوت و االلبان منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721

 الالزمة التراخيص كافه على الحصول المنشاة وعلى  الخضروات و الفاكهه حفظ و تجهيز و الحيوانيه

 تاريخ وفي 4627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حنفى حسن محمد لصاحبها يوسف حنفى حسن محمد -  5

 و النباتيه الدهون و الزيوت و االلبان منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721

 الالزمة التراخيص كافه على الحصول المنشاة وعلى  الخضروات و الفاكهه حفظ و تجهيز و الحيوانيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم20190717 تاريخ وفي 8524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمد احمد فتحي ختام) لصاحبها الزجاج لصناعة الهنا -  1

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 تاريخ وفي 8526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سالمه فرج علي سعد خالد) لصاحبها االكهربائيه االسالك النظمة يونيون -  2

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717

 تاريخ وفي 8542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حسونة محمد نصار عبدالرحمن احمد) لصاحبها الجاهزة للمالبس سدرة -  3

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725

 تاريخ وفي 8510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( مجاهد عوضين سيد عاطف)لصاحبها مجاهد عوضين سيد عاطف -  4

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709

 وفي 8553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( اسكندر النافع عبد نبيل انجى)  لصاحبها  la vierge pharm فارم الفييرج -  5

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ

 8516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( منيسي السعيد  محمد محمد السيد) لصاحبها الرياضيه و الجاهزه للمالبس مان فرست -  6

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي

 وفي 8527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عتمان محمد حميده محمد طارق) لصاحبها الجلديه للصناعات فاير دراجون -  7

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ

 تاريخ وفي 8504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( على الحميد عبد محمد) لصاحبها على الحميد عبد رشاد محمد -  8

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 8538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على شحاته مسعد محمد لصاحبها shain شاين -  9

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة

 تاريخ وفي 8520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( السواح حسين الوهاب عبد حسين) لصاحبها للخرسانة اندام اتش -  10

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716

 تعديل تم20190731 تاريخ وفي 8552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ذاده قسوات  جميل فهد)  لصاحبها zada ذاده -  11

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع



 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

 8544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( العينين ابو العينين ابو المنعم عبد ليلي) لصاحبها الجاهزة المالبس  لتصنيع ليلي -  12

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي

 وفي 8512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حسن عثمان محمود عاطف) لصاحبها والكرتونيه الورقيه للصناعات النورس -  13

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ

 تم20190730 تاريخ وفي 8551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( مطاوع رياض عويس احمد)  لصاحبها الرياض وادى -  14

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 8498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الحديدى المرسى ناجى عصام)  لصاحبها     MYM   الجاهزة  للمالبس ام واى ام -  15

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 8515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سالمه السيد ابراهيم محمد) لصاحبها االضاءه لمستلزمات الفتح -  16

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711

 تاريخ وفي 8499   برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ،( عيسى خليل ميخائيل عزمى) لصاحبها  خليل ميخائيل عزمى مجدى -  17

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701

 وفي 8535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حسين الفي شحته رباب) لصاحبها والجلود والشنط االحذيه لصناعة سجده -  18

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ

 وفي 8554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد الخالق عبد الدين عماد اياد)  لصاحبها البشرية والتنمية للتدريب العماد -  19

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190710 تاريخ وفى ،   3243:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  الغذائية الصناعات و للمطاحن العربية الشركه   - 1

 الرئيسي المركز لنقل محو امر  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   7760:  برقم قيدها سبق  محدودة مسئولية ذات ،(  م.م.ذ.ش)     والحيوانية الزراعية للتنمية نورينا   - 2

 مدة قانونيا مصفيا عبدهللا محمود حسين عاطف/  يدالس تعيين و التصفيه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   20190711

 التجاري بالسجل التاشير تاريخ من شهور 6 التصفيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20190704،   تاريخ وفي 2255، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و الحليم عبد احمد رشاد عماد -  1

  جنيه  1500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190716،   تاريخ وفي 2172، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الفتاح عبد شعراوى محمد محمد -  2

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

 ،  تضامن شركة(  وشريكتها هللا رزق عطيه سهام) الكهربائيه االسالك وسحب الكهربائيه والضفائر الوصالت لتصنيع البتول -  3

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 4316، برقم قيدها سبق

  جنيه  750000.000،

  بسيطة توصية شركاه و بدوى خليل محمد احمد الزراعية التنمية و العمرانية التنمية و الغذائية للصناعات جروب بدوى شركة -  4

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 2300، برقم قيدها سبق ،

  جنيه  700000000.000، مالها



 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

  بسيطة توصية شركاه و بدوى خليل محمد احمد الزراعية التنمية و العمرانية التنمية و الغذائية للصناعات جروب بدوى شركة -  5

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 2300، برقم قيدها سبق ،

  جنيه  700000000.000، مالها

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و بدوى خليل محمد احمد الزراعية والتنمية الغذائية للصناعات جروب بدوى شركة -  6

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 2300،

  جنيه  700000000.000،

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و بدوى خليل محمد احمد الزراعية والتنمية الغذائية للصناعات جروب بدوى شركة -  7

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 2300،

  جنيه  700000000.000،

 وفي 2300، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و بدوى خليل محمد احمد  الغذائية للصناعات جروب بدوى شركة -  8

  جنيه  700000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190725،   تاريخ

 وفي 2300، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و بدوى خليل محمد احمد  الغذائية للصناعات جروب بدوى شركة -  9

  جنيه  700000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190725،   تاريخ

   تاريخ وفي 40500، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه صبح مصطفى السيد الغذائية للصناعات انترناشيونال -  10

  جنيه  940000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190725،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة يةتوص ، االسمنتى الطوب لتصنيع وشركاه يوسف السيد المبدى عبد حسين: الى الشركة اسم تعديل -  1

 المنطقة - 248 قطعة - السويس خليج شمال - عتاقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 39761

 - الصناعية

 تاريخ وفي 39761    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، البالط لتصنيع وشريكه يوسف السيد المبدى عبد حسين شركة -  2

 - الصناعية المنطقة - 248 قطعة - السويس خليج شمال - عتاقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190702

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، االسمنتى الطوب لتصنيع وشركاه يوسف السيد المبدى عبد حسين: الى الشركة اسم تعديل -  3

 المنطقة - 248 قطعة - السويس خليج شمال - عتاقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 39761

 - الصناعية

 تاريخ وفي 39761    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البالط لتصنيع وشريكه يوسف السيد المبدى عبد حسين شركة -  4

 - الصناعية المنطقة - 248 قطعة - السويس خليج شمال - عتاقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190702

 International Business Associates Group For االموال تحويل لخدمات جروب اسوسيتس بيزنيس انترناشيونال -  5

Money Transfer Services (I.B.A.G )، تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 7871    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة 

( م.م.ش) السياحيه للمشروعات المتحده للشركة المملوك للمشروع الخارجي بالسور( 30) رقم المحل ،:   الـتأشير وصف،  عنوانال

 - الشيخ شرم - نعمه خليج - الربوة منطقة -" ريزورت شاين صن شارم" المسمي و

 تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 4421    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، jet  express اكسبريس جيت -  6

 اول - الترعه ش من متفرع البشبيشي ش - ب 17 - جانبي محل: بالعنوان سريع بريد فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 - المنصورة - المنصورة



 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

 وفي 7617    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، Aim Oil Services Co. Fz حره منطقة - البترولية للخدمات الهدف -  7

 الخامسه المنطقه - الرابع الحي 1 شارع 57 فيال بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ

 - الخامس التجمع -

 ،( م.م. ش)  االراضي  استصالح و التصدير و لالستيراد و العامة التجارة و المقاوالت و العقاري لالستثمار بورسعيد انجاز -  8

 العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 6473    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة

- رمضان من العاشر - مول الجوهرة -mc2- 27 رقم بالقطعه المركزية الخدمات منطقة االردنية شارع 545 رقم محل:ليصبح

 الشرقية

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 5686    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الطبية للتحاليل استرا معامل -  9

 حمدي شارع تنظيم 1 رقم العقار المسطح كامل علي علوي االول بالدور 1 رقم الشقة/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 االربعين قسم بناحية عرابي احمد شارع ناصية و

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 5686    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الطبية للتحاليل استرا معامل -  10

 التحرير  ش من متفرع - دمياط بندر اول قسم ميخائيل ش 1 رقم العقار االول بالدور شقة بالعنوان الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 5686    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الطبية للتحاليل استرا معامل -  11

 ش - الكائن بدر برج ذلك و(  السلم يمين)  االداري االول  بالدور 1 رقم االداريه الوحده بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 - دمياط ثاني بندر الجالء

 تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 194    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكية عفيفى الدين جمال محمود يحيى -  12

 -(  أتش أى ، أى أى)  Ii ،IH القطعه - c4 الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، م.  م.  ذ.  ش   AALIT التدريب و للتعليم المعلومات تكنولوجيا و للغات االلسن أكاديمية -  13

 شباب منتدي مبني: بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 2057    برقم قيدها

 - سيناء طور - سيناء طور

 تم 20190717 تاريخ وفي 4202    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،(  البحار وراء لما)  لالنشاء اركيردون -  14

 الجديدة القاهرة- االول التجمع -الشمالية المستثمرين 2 ب34 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 4202    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  البحار وراء لما)  لالنشاء اركيردون -  15

 الجديدة القاهرة- االول التجمع -الشمالية المستثمرين 2 ب34 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( 2019/7/22 في العاشر استثما الي السجل نقل تم)  وشريكته خليل صابر السعيد يحيى -  16

 للصناعات العالي السد مجمع - بي بلوك 13 رقم وحده ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 4356

 - الصغيره

 تاريخ وفي 3065    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام للكيماويات النيل -  17

( 13/9) رقم بالعمارة االرضى بعد االول بالدور 11 رقم شقة االدارى الفرع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190722

 العربية مصر جمهورية - القاهرة - المعادى زهراء- الثانى الشطر

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 5729    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، الزراعية للتنمية جرين افريقيا -  18

 بقريه االراضي استصالح لقطاع المعراج و االسراء جمعيه -: الزراعي النشاط ممارسة موقع الغاء - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 - النطرون بوادي المعراج و االسراء

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 5729    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، الزراعية للتنمية جرين افريقيا -  19

 الشركة - الوطنيه الخدمه مشروعات جهاز)  بالعنوان الزراعي االول النشاط ممارسه موقع افتتاح - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 - فدان 687.5 مساحعه العوينات بشرق المسلحه القوات مزرعه - الصحراويه االراضي زراعه و الستصالح الوطنيه



 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

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 6524    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش الفنادق الدارة  DICATO  ديكاتو -  20

 - شيراتون مساكن - 1172 مربع 1 رقم بالعقار االول الدور/  ليصبح الرئيس المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  االسماعيليه استثمار من القيد يمحي بذلك و - النزهه

 20190728 تاريخ وفي 6524    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش احيةالسي والمنتجعات الفنادق الدارة كارولز -  21

 مساكن - 1172 مربع 1 رقم بالعقار االول الدور/  ليصبح الرئيس المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

  االسماعيليه استثمار من القيد يمحي بذلك و - النزهه - شيراتون

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 6524    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش الفنادق الدارة  DICATO  ديكاتو -  22

 هيليوبليس شيراتون 7 رقم قطعة 1153 قسم بالمربع الكائن 7 رقم عقار  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 القاهرة النزهة

 20190728 تاريخ وفي 6524    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش السياحية والمنتجعات الفنادق الدارة كارولز -  23

 شيراتون 7 رقم قطعة 1153 قسم بالمربع الكائن 7 رقم عقار  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 القاهرة النزهة هيليوبليس

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 6524    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش الفنادق الدارة  DICATO  ديكاتو -  24

 لالسكان الجديدة مصر شركة تقسيم 1172 مربع 1 رقم بالعقار الثانى الدور/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 النزهة - شيراتون مساكن

 20190728 تاريخ وفي 6524    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش السياحية والمنتجعات ادقالفن الدارة كارولز -  25

 الجديدة مصر شركة تقسيم 1172 مربع 1 رقم بالعقار الثانى الدور/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 النزهة - شيراتون مساكن لالسكان

 تاريخ وفي 1401    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الخاصه الحرة المناطق بنظام ايجيبت تكستايل جى سى كيه -  26

 من جزء و 2،  1 القطعة جنوب أ 6 الصناعية المنطقة:  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190728

 -4 والقطعه 3 القطعة

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 4239    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه كامل محمد وهبى -  27

 - اكتوبر من السادس مدينة - الثالثة امتداد الصناعية بالمنطقة 584 بالقطعة: الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 م م ش العالميه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود محمد الدين جمال خالد)  العالمية للتجارة ام ام:  اندمج -  28

 بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - نجم ديرب - النصر شارع االرضي الدور الكائن

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  29

 - نجم ديرب - النصر شارع االرضي الدور الكائن بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 م م ش العالميه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود محمد الدين جمال خالد)  العالمية للتجارة ام ام:  اندمج -  30

 بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - الزراعي حلوان مصر شارع 2 رقم العقار في 6 رقم محل الكائن

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  31

 - الزراعي حلوان مصر شارع 2 رقم العقار في 6 رقم محل الكائن بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 م م ش العالميه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود محمد الدين جمال خالد)  العالمية للتجارة ام ام:  اندمج -  32

 بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - االستقالل و المعاهده شارع 60 رقم العقار في الكائن

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  33

 - االستقالل و المعاهده شارع 60 رقم العقار في الكائن بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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

 م م ش العالميه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود محمد الدين جمال خالد)  العالمية للتجارة ام ام:  اندمج -  34

 بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 اكتوبر 6 - التجاري الملوك وادي بمركز االرضي بالدور 23/24 رقم الكائن

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  35

 اكتوبر 6 - التجاري الملوك وادي بمركز االرضي بالدور 23/24 رقم الكائن بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 م م ش العالميه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود محمد الدين جمال خالد)  العالمية للتجارة ام ام:  اندمج -  36

 بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - الدكرور بوالق قسم - اللبن صفط - الشربجي - الليل ابو - التحرير شارع من هللا عبد محمود شارع 1 رقم العقار في الكائن

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  37

 - الليل ابو - التحرير شارع من هللا عبد محمود شارع 1 رقم العقار في الكائن بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 - الدكرور بوالق قسم - للبنا صفط - الشربجي

 م م ش العالميه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود محمد الدين جمال خالد)  العالمية للتجارة ام ام:  اندمج -  38

 بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - قوصية مركز - الديني المعهد شارع 33 رقم بالعقار الكائن االرضي بالدور المحل الكائن

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  39

 - الديني المعهد شارع 33 رقم بالعقار الكائن االرضي بالدور المحل الكائن بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 - قوصية مركز

 م م ش العالميه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود محمد الدين جمال خالد)  العالمية للتجارة ام ام:  اندمج -  40

 بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - كازيون امام - 84 منطقة السلخانه شارع 12 رقم العقار في االرضي بالدور الكائن

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  41

 امام - 84 منطقة السلخانه شارع 12 رقم العقار في االرضي بالدور الكائن بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 - كازيون

 م م ش العالميه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود محمد الدين جمال خالد)  العالمية للتجارة ام ام:  اندمج -  42

 بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - اول الخيمه شبرا - الكوثر برج - مايو 15 شارع 128 رقم العقار في الكائن 1 رقم الكائن

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  43

 شبرا - الكوثر برج - مايو 15 شارع 128 رقم العقار في الكائن 1 رقم الكائن بالمحل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 - اول الخيمه

 م م ش العالميه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود محمد الدين جمال خالد)  العالمية للتجارة ام ام:  اندمج -  44

 2 محل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - بدمنهور الرمد مستشفي امام الجمهورية شارع االرضي الدور

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  45

 - بدمنهور الرمد مستشفي امام الجمهورية شارع االرضي الدور 2 محل: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 4493    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، خاصة حرة منطقة تريدنج اند بنكيرنج ايجيبت اويل ماك -  46

 المملوكة(   TK 146 - TK141)  ارقام المستودعات/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190731

 يمحي بذلك و نسيم صالح ش بالسويس الزيتية ومقرها للبترول النصر شركة اسوار داخل تقع والتى للبترول العامة المصرية للهيئة

 الفرع قيد

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 واالغذية التجميل ومستحضرات الطبية والمستحضرات االدوية صناعة-1  مساهمة شركة ، لالدوية الطبية المهن شركة -  1

 كذلك و الطبيه المحاليل و اشكالها بكافة البيطريه المنتجات و( تكنولوجي البيو)  الحيويه الخامات و الطبيه المستلزمات و  الخاصة

 و البشريه االدويه استيراد -2 المصانع و االنتاج خطوط و للمعدات الهندسيه التصميمات اعمال و الغيير لدي و للغير التصنيع

 و الغذائيه المكمالت و العشبيه و الطبيه االغذيه و الطبيه غير و الطبيه التجميل مستحضرات و الحيويه المستحضرات و البيطريه

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 13363   برقم قيدها سبق  ، اللقاحات و االمصال و االطفال البان

 مساهمة شركة

 ، لالدوية الطبية المهن شركة فى المندمجة الشركة 81 لسنة 159 القانون الحكام الدوائية للصناعات العالمية الشركة دمج -  2

 و الطبيه المستلزمات و  الخاصة واالغذية التجميل ومستحضرات الطبية والمستحضرات االدوية صناعة-1  مساهمة شركة

 و الغيير لدي و للغير التصنيع كذلك و الطبيه المحاليل و اشكالها بكافة البيطريه المنتجات و( تكنولوجي البيو)  الحيويه الخامات

 و الحيويه المستحضرات و البيطريه و البشريه االدويه استيراد -2 المصانع و االنتاج خطوط و للمعدات الهندسيه التصميمات اعمال

  ، اللقاحات و االمصال و االطفال البان و الغذائيه المكمالت و العشبيه و الطبيه االغذيه و الطبيه غير و الطبيه التجميل مستحضرات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 13363   برقم قيدها سبق

 التجميل ومستحضرات الطبية والمستحضرات االدوية صناعة-1  مساهمة شركة ، بى يو ام  M U P لالدوية الطبية المهن -  3

 الطبيه المحاليل و اشكالها بكافة البيطريه المنتجات و( تكنولوجي البيو)  الحيويه الخامات و الطبيه المستلزمات و  الخاصة واالغذية

 البشريه االدويه استيراد -2 المصانع و االنتاج خطوط و للمعدات الهندسيه التصميمات اعمال و الغيير لدي و للغير التصنيع كذلك و

 و الغذائيه المكمالت و العشبيه و الطبيه االغذيه و الطبيه غير و الطبيه التجميل مستحضرات و الحيويه المستحضرات و البيطريه و

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 13363   برقم قيدها سبق  ، اللقاحات و االمصال و االطفال البان

 مساهمة شركة

 نهائيه منتجات كانت سواء الطبيه المحاليل و التشخيصيه و الطبيه المستلزمات و  مساهمة شركة ، لالدوية الطبية المهن شركة -  4

 لها تكون ان للشركة ويجوز   سيناء جزيره شبه عدا فيما خارجها و العربيه مصر جمهوريه داخل انتاجها توزيع و نهائيه نصف او

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة

 العامة الهيئة بموافقه وذلك تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 13363   برقم قيدها سبق  ، لالستثمار

 ، لالدوية الطبية المهن شركة فى المندمجة الشركة 81 لسنة 159 القانون الحكام الدوائية للصناعات العالمية الشركة دمج -  5

 انتاجها توزيع و نهائيه نصف او نهائيه منتجات كانت سواء الطبيه المحاليل و التشخيصيه و الطبيه المستلزمات و  مساهمة شركة

 من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز   اءسين جزيره شبه عدا فيما خارجها و العربيه مصر جمهوريه داخل

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه

 وفي 13363   برقم قيدها سبق  ، لالستثمار العامة الهيئة بموافقه وذلك تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ

 كانت سواء الطبيه المحاليل و التشخيصيه و الطبيه المستلزمات و  مساهمة شركة ، بى يو ام  M U P لالدوية الطبية المهن -  6

 ويجوز   سيناء جزيره شبه عدا فيما خارجها و العربيه مصر جمهوريه داخل انتاجها توزيع و نهائيه نصف او نهائيه منتجات

 قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 بموافقه وذلك تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 13363   برقم قيدها سبق  ، لالستثمار العامة الهيئة

 هو الشركة غرض  محدودة مسئولية ذات ، AWCare كير دبليو ايه -  7



 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

 الطبية والمستلزمات الغذائية والمكمالت التجميل ومستحضرات والبيطرية البشرية االدوية لتصنيع مصنع وتشغيل وادارة اقامة-1

 والمركزات واالضافات الطبية والنباتات واالعشاب الغذائية والمكمالت الغذائية المواد وتعبئة. والمركزات البيطرية واالضافات

 .باالطفال الخاصة واالغذية المعدنية واالمالح بالفيتامينات المدعمة والعصائر والمشروبات

 .الكهربية االجهزة وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل وادارة اقامة-2

 -:البرامج وانتاج تصميم-3

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 8406   برقم قيدها سبق  ، والتصميم والتحليل التوصيف اعمال(أ)

 محدودة مسئولية ذات

 .انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات  محدودة مسئولية ذات ، AWCare كير دبليو ايه -  8

 .عليها والتدرب وتشغلها االلكتونية المعلومات ونظم البيانات قواعد والتطبيقاتوانشاء البرامج وانتاج تصميم اعمال(ب)

 .وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى انتاج(ت)

 .االلكترونية وبالوسائل الحاسبات على البيانات ادخال(ث)

 :االلية الحاسبات معدات وانتاج تصميم-4

 .انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوير والتصميم التوصيف اعمال(أ)

 .عليها والتدرب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير انتاج(ب)

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 8406   برقم قيدها سبق  ، تصميم-5

 :االلية الحاسبات معدات وانتاج  محدودة مسئولية ذات ، AWCare كير دبليو ايه -  9

 .البيانات وتداول ونقل لشبكات والتطوير والتصميم التوصيف اعمال(أ)

 .البيانات وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ(ب)

 .االنترنت وخدمات االتصاالت-6

 .المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد مراكز وادارة انشاء-7

 .وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء-8

 االعمال ريادة ودعم التكنولوجية االعمال حاضنات

 تاريخ وفي 8406   برقم قيدها سبق  ، محتوى الى وبيانات وصورة صوت من التقليدى المحتوى بتحويل المتعلقة االنشطة-9

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704

 .والفنى والثقافى العلمى المحتوى رقمنة ذلك فى بما رقمى  محدودة مسئولية ذات ، AWCare كير دبليو ايه -  10

 .الغير لدى ماسبق كل تصنيع-10

 والمطهرات الطبية والمستلزمات الغذائية والمكمالت التجميل ومستحضرات والبيطرية البشرية االدوية وتوزيع تجارة-11

 .والمركزات البيطرية واالضافات

 .العامة التوريدات-12

 .1982 لسنة 121 القانون وفقاالحكام التجاريين الوكالء سجل فى بالقيد الشركة وتلزم.التجارية التوكيالت-13



 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

 .الفردية  والمهارات  المواهب وتنمية الكتشاف مركز-14

،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 8406   برقم قيدها سبق  ، الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وتشغيل اقامة-15

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

 فى والندوات التدريبة الدورات واقامة المجاالت كافة فى والكوادرالبشرية  محدودة مسئولية ذات ، AWCare كير دبليو ايه -  11

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. فروعها بكافة البشرية التنمية

 .نشاطها لمباشرة الالزمة

 (.حده على معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار بشرط) والمعارض المؤتمرات اقامة-16

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مالية حسابات افراد الشركة التزام مع

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 8406   برقم قيدها سبق  ، والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

 االنشطة تمتع عدم وكذا 2017لسنة 72رقم االستثمار بقانون الواردة  محدودة مسئولية ذات ، AWCare كير دبليو ايه -  12

 تعديل تم20190704 تاريخ وفي 8406   برقم قيدها سبق  ،. القانون بذات والحوافزالواردة بالضمانات االستثمار قانون خارج

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف،  النشاط

 تجارة -2 وسائلة صلبة الصوديوم سلكيات وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1  بسيطة توصية ، وشركاه جاين اتول -  13

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التصدير -4 قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة -3 التوريدات و الكيماويات

 انواع لجميع المتخصصه الكيميائيه المواد تعبئه و تصنيع -5 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية

 وفي 3095   برقم قيدها سبق  ،. سليكات بوتاسيوم تصنيع -6 السلفونيك حمض و المنزليه الرعايه منتجات و الشخصيه المنتجات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ

 تجارة -2 وسائلة صلبة الصوديوم سلكيات وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1  بسيطة توصية ، وشركاه جين اتول -  14

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التصدير -4 قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة -3 التوريدات و الكيماويات

 انواع لجميع المتخصصه الكيميائيه المواد تعبئه و تصنيع -5 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية

 وفي 3095   برقم قيدها قسب  ،. سليكات بوتاسيوم تصنيع -6 السلفونيك حمض و المنزليه الرعايه منتجات و الشخصيه المنتجات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ

 و التعبئة مواد وطباعة لصناعة مصنع وتشغيل اقامة -1  تضامن شركة ، وشريكه إسماعيل محمد رمزى أحمد شركة -  15

 في التصرف للشركة يجوز وال المستوردين سجل بشان 1981 لسنه 121 ق باحكام الشركه وتلتزم  االستيراد -2 التغليف

 الشركة طلب علي بناء الخارجيه بالتجاره المختص الوزير بموافقه اال اجله من المستورده الغرض غير في المستورده المستلزمات

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى.  النشاط علي المشرفه الجهه تقرها التي الطلب مبررات متضمنا المستورده

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 5163   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة

 -2 التغليف و التعبئة مواد وطباعة لصناعة مصنع وتشغيل اقامة -1  تضامن شركة ، شريكيه و اسماعيل محمد رمزي احمد -  16

 المستلزمات في التصرف للشركة يجوز وال المستوردين سجل بشان 1981 لسنه 121 ق باحكام الشركه وتلتزم  االستيراد

 المستورده الشركة طلب علي بناء الخارجيه بالتجاره المختص الوزير بموافقه اال اجله من المستورده الغرض غير في المستورده

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى.  النشاط علي المشرفه الجهه تقرها التي الطلب مبررات متضمنا

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 5163   برقم قيدها سبق  ، نشاطها

 و التعبئة مواد وطباعة لصناعة مصنع وتشغيل اقامة -1  تضامن شركة ، وشريكه إسماعيل محمد رمزى محمد شركة -  17

 في التصرف للشركة يجوز وال المستوردين سجل بشان 1981 لسنه 121 ق باحكام الشركه وتلتزم  االستيراد -2 يفالتغل

 الشركة طلب علي بناء الخارجيه بالتجاره المختص الوزير بموافقه اال اجله من المستورده الغرض غير في المستورده المستلزمات

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى.  النشاط علي المشرفه الجهه تقرها التي الطلب مبررات متضمنا المستورده

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 5163   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة

  المالحية للتوكيالت فيليكس -  18



 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

    FELIX MARITIME AGENCY ، المالحية التوكيالت.1  مساهمة شركة. 

 .البحرية واألشغال  المياه و الزيوت و بالوقود السفن تموين .2 

 .البحرية التوريدات-3

 .السفن وتشغيل إدارة.-4 

 .للسفن المتنقلة الصيانة أعمال.56

 ال و المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم.التجارية والتوكيالت والتصدير اإلستيراد-6 

 الجهات من غرضها لممارسة الالزمة التراخيص علي الحصول بعد غرضهااال مزاوله في حق اي الشركة تاسيس علي ينشاء

  الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام يخل ال بما و المختصه

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  اطالنش تعديل تم20190714 تاريخ وفي 8000   برقم قيدها سبق  ، السياحي التسويق.7 

  المالحية للتوكيالت فيليكس -  19

    FELIX MARITIME AGENCY ، السياحية والقري الفندقية ق والشق والموتيالت للفنادق  مساهمة شركة. 

 لها تكون ان للشركة يجوز بهاو المرتبطة أو لها المكملة واألنشطة السفاري ويخوت اليخوت مارين إدارة وتشغيل إقامة .8 

 تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 8000   برقم قيدها سبق  ، اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع التنفذية الئحتة و

 مساهمة شركة:  التأشير

  المالحية للتوكيالت فيليكس -  20

    FELIX MARITIME AGENCY ، الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات و  مساهمة شركة 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 8000   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشره

 EGYPT MIDDLE EAST بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام(  ايمسكو)   حرة منطقة للخدمات ايست ميدل ايجيبت -  21

SERVICES CO FREE ZONE EMESCO ، المتضمنة والهندسية الفنية واالستشارات البتروليه الخدمات تقديم -  مساهمة شركة 

 فى المستخدمة االجهزة وجميع غيارها وقطع ومستلزماتها البترولية والمعدات االالت وصيانة استئجار و وتاجير وتشغيل ادارة

 و البترول ابار وصيانة الحفر بعمليات المتعلقة البترولية الخدمات تقديم و االنتاج و الحفر لعمليات الالزمه والغاز البترول مجال

 الخاصه البحريه وللوحدات البترول الغراض الالزمة العميقة غير المياه وابار البترول ابار وحفر الحفر ومعدات المواسير خطوط

 شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 2792   برقم قيدها سبق  ، تخزين -.  الغاز و البترول بنشاط

 مساهمة

 EGYPT MIDDLE EAST بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام(  ايمسكو)   حرة منطقة للخدمات ايست ميدل ايجيبت -  22

SERVICES CO FREE ZONE EMESCO ، و الغاز و البترول ومواسير المهمات و االالت و المعدات وبيع  مساهمة شركة 

 وزارة مظلة تحت والتنقيب واالستكشاف البحث مجاالت في العامله المعفاه والجهات للشركات كله وذلك) غيارها قطع و مستلزماتها

 من% 20 بنسبة بالتعامل للشركة السماح مع الحره المناطق ومشروعات العربيه مصر جمهوريه خارج العامله والشركات البترول

 احكام مراعاة مع( البترول وزارة مظلة تحت العامله المعفاه غير الشركات و الجهات مع المحلي سوقال في السنويه تعامالتها حجم

،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 2792   برقم قيدها سبق  ، استصدار وبشرط السارية والقرارات اللوائح و القوانين

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 EGYPT MIDDLE EAST بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام(  ايمسكو)   حرة منطقة للخدمات ايست ميدل ايجيبت -  23

SERVICES CO FREE ZONE EMESCO ، لها تكون ان للشركة يجوز. االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص  مساهمة شركة 

 تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة

 و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيائت في تندمج ان لها يجوز كما، الخارج في او مصر في غرضها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 2792   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذيه الئحته

 البحرية للوحدات  والفيبر المعدنية الهياكل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  تضامن شركة ، وشريكة محمد سراج محمد شركة -  24

 الكهروميكانيكية االصالحات باعمال والقيام الزنك الواح وسباكة والكهربائية والميكانيكية البحرية المعدات وتطوير خراطة واعمال

 تاريخ وفي 43332   برقم قيدها سبق  ،. المتجددة الطاقة ومستلزمات معدات وتصنيع العمومية والتوريدات والمقاوالت البحرية

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190717



 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

 والمواد السائلة البتروكيماوية المواد تخزين  مساهمة شركة ، بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام للكيماويات النيل -  25

 العاملة البترولية للشركات بيعها وكذلك للخارج تصديرها العادة الوقود مواد وكذلك عطرية والغير العطرية والمذيبات الكيماوية

 اخرى بمواد السابقة المواد ومزج خلط( ب% 20 بنسبة المحلى والسوق% 80 بنسبة للبترول العامة المصرية الهيئة مظلة تحت

 تحت العاملة البترولية للشركات بيعها وكذلك تصديرها واعادة العمالء طلب حسب ومعايرتها تعبئتها واعادة محلية وغير محلية

 تم20190722 تاريخ وفي 3065   برقم قيدها سبق  ، بنسبة المحلى والسوق% 80 بنسبة للبترول العامة المصرية الهيئة مظلة

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 والمعدات االالت وبيع وتاجير تخزين( ج% 20  مساهمة شركة ، بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام للكيماويات النيل -  26

 بالنسبة وذلك بها المرتبطة والفنية الهندسية االستشارات وتقديم البترول على والتنقيب الحفر لنشاط الالزمة والطفلة ات والمهم

 مثل البحرية الخدمات تقديمات( د(  استكشاف - استخراج - تنقيب)  للبترول العامة المصرية الهيئة مظلة تحت تعمل التى للشركات

 تعبئة( هـ البترول لشركات بالنسبة وذلك بها الخاصة الخدمة مراكب وتاجير العميقة والغير العميقة المياه فى البحرى الحفر

 تعديل تم20190722 تاريخ وفي 3065   برقم قيدها سبق  ، المواد وتخفيف المحلى السوق وارد الرائحة عديم السائل الكيروسين

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 لبيعها البترول معدات تنظيف فى المستخدمة  مساهمة شركة ، بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام للكيماويات النيل -  27

 فى المستعملة المعدات وتجديد البترولية المعدات تجميع( و للبترول ة العام المصرية الهيئة مظلة تحت العاملة البترول لشركات

 التلوث ازالة( ل البترول شركات فى المستخدم الحفر بسائل الخاصة الكيماوية المواد وخلط وتغليف تعبئة( ز البترول مجال

 تحت والتنقيب واالستكشاف البحث مجاالت في العامله المعفاه والجهات للشركات كله وذلك) البترول شركات مواقع من االشعاعى

 تاريخ وفي 3065   برقم قيدها سبق  ، ومشروعات العربيه مصر جمهوريه خارج العامله والشركات البترول وزارة مظلة

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190722

 بنسبة بالتعامل للشركة السماح مع الحره المناطق  مساهمة شركة ، بالسويس العامة الحرة المناطق امبنظ للكيماويات النيل -  28

 مع( البترول وزارة مظلة تحت العامله المعفاه غير الشركات و الجهات مع المحلي السوق في السنويه تعامالتها حجم من% 20

 تكون ان للشركة يجوز- نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها

 تم20190722 تاريخ وفي 3065   برقم قيدها سبق  ، الهيائت في تندمج ان لها يجوز كما، الخارج في او مصر في غرضها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 او تشتريها او السالفة  مساهمة شركة ، بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام للكيماويات النيل -  29

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذيه الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها

،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 3065   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 واألجهزة المعدات -1 -:وبيع تخزين  مساهمة شركة ، Giant Oil Tools Free Zone حرة منطقة - تولز أويل جاينت -  30

 -3. غيارها وقطع ومستلزماتها الغاز وإسالة ونقل إنتاج لعمليات الالزمة واألجهزة المعدات -2.الغيار وقطع أنواعها بكافة البترولية

 -5  غيارها وقطع ومستلزماتها والغاز البترول ومواسير والمهمات واألالت المعدات -4.الطبيعى الغاز إسطوانات إختبار معدات

 فى الفنية واالستشارات الخدمات كافة بتقديم القيام -6(  مباشرة الخارجى للعميل الخارجى المورد من) المباشر التوريد نشاط اضافة

 تعديل تم20190725 تاريخ وفي 7110   برقم قيدها سبق  ، دراسات -  االبار اداء تحسين- االبار صيانة - الحفر) مجاالت

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 الجيولوجية االعمال - االنتاج - الخزانات  مساهمة شركة ، Giant Oil Tools Free Zone حرة منطقة - تولز أويل جاينت -  31

 البعض ببعضها االكمال ادوات وتوصيل تجمميع-.7(والصيانة والدراسات الحفر مجاالت فى العاملة للشركات التدريب - والسيزمية

-. فنية و هندسية  استشارات تقديم-:  من البترولية بالمعدات يتعلق فيما البترولية الخدمات تقديم -8  البئر انتاج لتمكين بوصالت

 و البحث-. االدوات و والمعدات االالت صيانة- 0الشركة باعمال الخاصة والمعدات اآلالت و واالدوات واستئجارالمواد تأجير

 النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 7110   برقم قيدها سبق  ،. التغليف وانابيب االنتاج انابيب اختبار-. البترول عن التنقيب

 مساهمة شركة:  التأشير وصف، 

-. لالبار المستعجله الصيانه عمليات-  مساهمة شركة ، Giant Oil Tools Free Zone حرة منطقة - تولز أويل جاينت -  32

 الرفع و الحصان رأس رفع مضخات صمامات، خالل من بالغاز الحقن مضخات،) مثل االنتاج تحسين ادوات تركيب



 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

 البئر رأس في التحكم منظومات-. البئر رأس وملحقات صمامات-. slick-line االسالك خطوط خدمات-(. الهيدرولوكي

wellhead control panel .التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 

 سبق  ، التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. نشاطها لمباشرة الالزمة

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 7110   برقم قيدها

 قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول  مساهمة شركة ، Giant Oil Tools Free Zone حرة منطقة - تولز أويل جاينت -  33

 ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية الئحته و القانون الحكام طبقا  

 شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 7110   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 مساهمة

 توصية ، شركاه و بدوى خليل محمد احمد الزراعية لتنميةا و العمرانية التنمية و الغذائية للصناعات جروب بدوى شركة -  34

 و الغالل لطحن مطحن تشغيل و أقامة -. الشركه منتجات تعبئة و انواعها بكافة المكرونه لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة-  بسيطة

 كافة على الحصول الشركة على و لصالحها و الشركة باسم( الدقيق مشتقات - سميد - دقيق - قمح) من الشركة منتجات وبيع تعبئة

 وفي 2300   برقم قيدها سبق  ،. حدي علي نشاط لكل مستقلة حسابات بافراد الشركة تلتزم و. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ

 تشغيل و اقامة-  بسيطة توصية ، شركاه و بدوى خليل محمد احمد الزراعية والتنمية الغذائية للصناعات جروب بدوى شركة -  35

 الشركة منتجات وبيع تعبئة و الغالل لطحن مطحن تشغيل و أقامة -. الشركه منتجات تعبئة و انواعها بكافة المكرونه لتصنيع مصنع

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة على و لصالحها و الشركة باسم( الدقيق مشتقات - سميد - دقيق - قمح) من

 تعديل تم20190725 تاريخ وفي 2300   برقم قيدها سبق  ،. حدي علي نشاط لكل مستقلة حسابات بافراد الشركة تلتزم و. نشاطها

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط

 لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة-  بسيطة توصية ، شركاه و بدوى خليل محمد احمد  الغذائية للصناعات جروب بدوى شركة -  36

 - قمح) من الشركة منتجات وبيع تعبئة و الغالل لطحن مطحن تشغيل و أقامة -. الشركه منتجات تعبئة و انواعها بكافة المكرونه

 و. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة على و لصالحها و الشركة باسم( الدقيق مشتقات - سميد - دقيق

،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 2300   برقم قيدها سبق  ،. حدي علي نشاط لكل مستقلة حسابات بافراد الشركة تلتزم

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم20190704 تاريخ وفي 8124   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه المسرى معاطىال أبو رجب محمد -  1

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع

 تعديل تم20190704 تاريخ وفي 8124   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه المسرى المعاطى أبو رجب محمد -  2

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190717 تاريخ وفي 4202   برقم قيدها سبق ،(  البحار وراء لما)  لالنشاء اركيردون -  1

 محدودة مسئولية ذات: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اإلدارة مجلس رئيس الشركة عن والتوقيع اإلدارة حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خليفة على أحمد محمود -  1

  منفردا   السيد صفوت محمود محمد/  السيد المنتدب والعضو

 وفى منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا لهم يخول وأن مفوضين وكالء أو مديرين تعيين حق له ويكون        

 مع والنهائيه اإلبتدائيه  العقود على والتوقيع حكومية والغير الحكومية الجهات وجميع والمحلية االجنبيه الشركات  مع التعامل

 تاريخ ، العقود إبرام المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولرئيس  حكومية والغير الحكومية الجهات وجميع والمحلية األجنبيه الشركات

 6021   برقم    20190702: 

 اإلدارة مجلس رئيس الشركة عن والتوقيع اإلدارة حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على محمد دسوقى محمد -  2

  منفردا   السيد صفوت محمود محمد/  السيد المنتدب والعضو

 وفى منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا لهم يخول وأن مفوضين وكالء أو مديرين تعيين حق له ويكون        

 مع والنهائيه اإلبتدائيه  العقود على والتوقيع حكومية والغير الحكومية الجهات وجميع والمحلية االجنبيه الشركات  مع التعامل

 تاريخ ، العقود إبرام المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولرئيس  حكومية والغير الحكومية الجهات وجميع والمحلية األجنبيه الشركات

 6021   برقم    20190702: 

 مجلس رئيس الشركة عن والتوقيع اإلدارة حق يملك  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  جمعه حسين محمد حسين -  3

  منفردا   السيد صفوت محمود محمد/  السيد المنتدب والعضو اإلدارة

 وفى منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا لهم يخول وأن مفوضين وكالء أو مديرين تعيين حق له ويكون        

 مع والنهائيه اإلبتدائيه  العقود على والتوقيع حكومية والغير الحكومية الجهات وجميع والمحلية االجنبيه الشركات  مع التعامل

 تاريخ ، العقود إبرام المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولرئيس  حكومية والغير الحكومية الجهات وجميع والمحلية األجنبيه الشركات

 6021   برقم    20190702: 

 الشركة عن والتوقيع اإلدارة حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد السيد صفوت محمود محمد -  4

  منفردا   السيد صفوت محمود محمد/  السيد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس

 وفى منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا لهم يخول وأن مفوضين وكالء أو مديرين تعيين حق له ويكون        

 مع والنهائيه اإلبتدائيه  العقود على والتوقيع حكومية والغير الحكومية الجهات وجميع والمحلية االجنبيه الشركات  مع التعامل

 تاريخ ، العقود إبرام المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولرئيس  حكومية والغير الحكومية الجهات وجميع والمحلية األجنبيه الشركات

 6021   برقم    20190702: 

 اإلدارة مجلس رئيس الشركة عن والتوقيع اإلدارة حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فريد محمد كامل على ساميه -  5

  منفردا   السيد صفوت محمود محمد/  السيد المنتدب والعضو



 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

 وفى منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا لهم يخول وأن مفوضين وكالء أو مديرين تعيين حق له ويكون        

 مع والنهائيه اإلبتدائيه  العقود على والتوقيع حكومية والغير الحكومية الجهات وجميع والمحلية االجنبيه الشركات  مع التعامل

 تاريخ ، العقود إبرام المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولرئيس  حكومية والغير الحكومية الجهات وجميع والمحلية األجنبيه الشركات

 6021   برقم    20190702: 

 التوقيع و الخارج أو الداخل فى المحليه و األجنبيه الشركات بين  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خليفة على أحمد محمود -  6

 والعضو اإلدارة مجلس رئيس حق من  تكون البنكيه والتعامالت        منفردا القروض عقود و الشركة عن العقود جميع على

 فى مجتمعين ويكونوا إسماعيل محمود إسماعيل محمود/ أ للشركة   المالى المدير والسيد صفوت محمود محمد/  السيد المنتدب

 على التوقيع وكذلك الشيكات دفاتر وإصدار التوقيع صحة    خطابات و والشركات البنوك بين اإلداريه الخطابات  على التوقيع

 6021   برقم    20190702:  تاريخ ، واألجنبيه المحليه المعامالت كافة فى بأنواعها الشيكات

 التوقيع و الخارج أو الداخل فى المحليه و األجنبيه الشركات بين  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على محمد دسوقى محمد -  7

 والعضو اإلدارة مجلس رئيس حق من  تكون البنكيه التوالتعام        منفردا القروض عقود و الشركة عن العقود جميع على

 فى مجتمعين ويكونوا إسماعيل محمود إسماعيل محمود/ أ للشركة   المالى المدير والسيد صفوت محمود محمد/  السيد المنتدب

 على التوقيع وكذلك الشيكات دفاتر وإصدار التوقيع صحة    خطابات و والشركات البنوك بين اإلداريه الخطابات  على التوقيع

 6021   برقم    20190702:  تاريخ ، واألجنبيه المحليه المعامالت كافة فى بأنواعها الشيكات

 أو الداخل فى المحليه و األجنبيه الشركات بين  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  جمعه حسين محمد حسين -  8

 مجلس رئيس حق من  تكون البنكيه والتعامالت        منفردا القروض عقود و الشركة عن العقود جميع على التوقيع و الخارج

 ويكونوا إسماعيل محمود إسماعيل محمود/ أ للشركة   المالى المدير والسيد صفوت محمود محمد/  السيد المنتدب والعضو اإلدارة

 وكذلك الشيكات دفاتر وإصدار التوقيع صحة    خطابات و والشركات البنوك بين اإلداريه الخطابات  على التوقيع فى مجتمعين

 6021   برقم    20190702:  تاريخ ، واألجنبيه المحليه المعامالت كافة فى بأنواعها الشيكات على التوقيع

 فى المحليه و األجنبيه الشركات بين  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد السيد صفوت محمود محمد -  9

 رئيس حق من  تكون البنكيه والتعامالت        منفردا القروض عقود و الشركة عن العقود جميع على التوقيع و الخارج أو الداخل

 إسماعيل محمود إسماعيل محمود/ أ للشركة   المالى المدير والسيد صفوت محمود محمد/  السيد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس

 الشيكات دفاتر وإصدار التوقيع صحة    خطابات و والشركات البنوك بين اإلداريه الخطابات  على التوقيع فى مجتمعين ويكونوا

 6021   برقم    20190702:  تاريخ ، واألجنبيه المحليه المعامالت كافة فى بأنواعها الشيكات على التوقيع وكذلك

 و الخارج أو الداخل فى المحليه و األجنبيه الشركات بين  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فريد محمد كامل على ساميه -  10

 اإلدارة مجلس رئيس حق من  تكون البنكيه والتعامالت        منفردا القروض عقود و الشركة عن العقود جميع على التوقيع

 مجتمعين ويكونوا إسماعيل محمود إسماعيل محمود/ أ للشركة   المالى المدير والسيد صفوت محمود محمد/  السيد المنتدب والعضو

 على التوقيع وكذلك الشيكات دفاتر وإصدار التوقيع صحة    خطابات و والشركات البنوك بين اإلداريه الخطابات  على التوقيع فى

 6021   برقم    20190702:  تاريخ ، واألجنبيه المحليه المعامالت كافة فى بأنواعها الشيكات

 المستنديه اإلعتمادات وفتح والخارجيه الداخليه والتحويالت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خليفة على أحمد محمود -  11

 من  والمنقولة الثابتة األصول بيع و الشركة وممتلكات ألصول الرهن على والتوقيع  الودائع وكسر وإنشاء الضمان وخطابات

 6021   برقم    20190702:  تاريخ ، وخالفه وسيارات معدات

 المستنديه اإلعتمادات وفتح والخارجيه الداخليه والتحويالت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على محمد دسوقى محمد -  12

 من  والمنقولة الثابتة األصول بيع و الشركة وممتلكات ألصول الرهن على والتوقيع  الودائع وكسر وإنشاء الضمان وخطابات

 6021   برقم    20190702:  تاريخ ، وخالفه وسيارات معدات

 اإلعتمادات وفتح والخارجيه الداخليه والتحويالت  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  جمعه حسين محمد حسين -  13

  والمنقولة الثابتة األصول بيع و الشركة وممتلكات ألصول الرهن على والتوقيع  الودائع وكسر وإنشاء الضمان وخطابات المستنديه

 6021   برقم    20190702:  تاريخ ، وخالفه وسيارات معدات من

 وفتح والخارجيه الداخليه والتحويالت  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد السيد صفوت محمود محمد -  14

 األصول بيع و الشركة وممتلكات ألصول الرهن على والتوقيع  الودائع وكسر وإنشاء الضمان وخطابات المستنديه اإلعتمادات

 6021   برقم    20190702:  تاريخ ، وخالفه وسيارات معدات من  والمنقولة الثابتة



 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

 اإلعتمادات وفتح والخارجيه الداخليه والتحويالت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فريد محمد كامل على ساميه -  15

  والمنقولة الثابتة األصول بيع و الشركة وممتلكات ألصول الرهن على يعوالتوق  الودائع وكسر وإنشاء الضمان وخطابات المستنديه

 6021   برقم    20190702:  تاريخ ، وخالفه وسيارات معدات من

 االداره مجلس اعضاء مده تجديد-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العزيز عبد المجيد عبد على ممدوح -  16

 1743   برقم    20190703:  تاريخ ، سنوات خمس لمده

 3135   برقم    20190703:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العباسى العال عبد محمود زينب -  17

   برقم    20190703:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد العزيز عبد سامى محمود بدران -  18

3135 

 3135   برقم    20190703:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سامى محمود العزيز عبد -  19

 3135   برقم    20190703:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سامى محمود الناصر احمد -  20

 مجلس رئيس نائب والسيد االدارة مجلس رئيس للسيد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العباسى العال عبد محمود زينب -  21

  اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهمام الرسمية الجهات كافة امام والتوقيع االدارة حق مجتمعان او منفردان االدارة

 تعيين فى الحق  ولهما أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 وفتح ، اليومية الشركة امور وتسيير  المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل

 3135   برقم    20190703:  تاريخ ، التوقيع حق لهما و ، العربية مصر جمهورية وخارج داخل  للشركة فروع

 نائب والسيد االدارة مجلس رئيس للسيد  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد العزيز عبد سامى محمود بدران -  22

 وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهمام الرسمية الجهات كافة امام والتوقيع االدارة حق مجتمعان او منفردان االدارة مجلس رئيس

 الحق  ولهما أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام  اغراضها

 اليومية الشركة امور وتسيير  المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين فى

 3135   برقم    20190703:  تاريخ ، التوقيع حق لهما و ، العربية مصر جمهورية وخارج داخل  للشركة فروع وفتح ،

 االدارة مجلس رئيس نائب والسيد االدارة مجلس رئيس للسيد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سامى محمود العزيز عبد -  23

 جميع أمام  اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهمام الرسمية الجهات كافة امام والتوقيع االدارة حق مجتمعان او منفردان

 وعزل تعيين فى الحق  ولهما أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 فروع وفتح ، اليومية الشركة امور وتسيير  المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 3135   برقم    20190703:  تاريخ ، التوقيع حق لهما و ، العربية مصر جمهورية وخارج داخل  للشركة

 مجلس رئيس نائب والسيد االدارة مجلس رئيس للسيد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سامى محمود الناصر احمد -  24

  اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهمام الرسمية الجهات كافة امام والتوقيع االدارة حق مجتمعان او منفردان االدارة

 تعيين فى الحق  ولهما أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

 وفتح ، اليومية الشركة امور وتسيير  المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل

 3135   برقم    20190703:  تاريخ ، التوقيع حق لهما و ، العربية مصر جمهورية وخارج داخل  للشركة فروع

 الشركة وااليجارألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العباسى العال عبد محمود زينب -  25

 وتحويل وتوقيع   المبالغ ودفع قبض حق ولهما  ، ولمصلحتها الشركة باسم ذلك وكل  والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

 نائب والسيد االدارة مجلس رئيس وللسيد. ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق منفردان او مجتمعان ولهما. باألجل

 3135   برقم    20190703:  تاريخ ، جميع مع التعامل حق  مجتمعان او منفردان  االدارة مجلس رئيس

 وااليجارألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد العزيز عبد سامى محمود بدران -  26

 وتوقيع   المبالغ ودفع قبض حق ولهما  ، ولمصلحتها الشركة باسم ذلك وكل  والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة

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

 والسيد االدارة مجلس رئيس وللسيد. ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق منفردان او مجتمعان ولهما. باألجل أو

 3135   برقم    20190703:  تاريخ ، جميع مع التعامل حق  مجتمعان او منفردان  االدارة مجلس رئيس نائب



 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

 وممتلكاتها الشركة وااليجارألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سامى محمود العزيز عبد -  27

 وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع   المبالغ ودفع قبض حق ولهما  ، ولمصلحتها الشركة باسم ذلك وكل  والسيارات واالراضى العقارية

 ولهما. باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة

 مجلس رئيس نائب والسيد االدارة مجلس رئيس وللسيد. ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق منفردان او مجتمعان

 3135   برقم    20190703:  تاريخ ، جميع مع التعامل حق  مجتمعان او منفردان  االدارة

 الشركة وااليجارألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سامى محمود الناصر احمد -  28

 وتحويل وتوقيع   المبالغ ودفع قبض حق ولهما  ، ولمصلحتها الشركة باسم ذلك وكل  والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

 نائب والسيد االدارة مجلس رئيس وللسيد. ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق منفردان او مجتمعان ولهما. باألجل

 3135   برقم    20190703:  تاريخ ، جميع مع التعامل حق  مجتمعان او منفردان  االدارة مجلس رئيس

 على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العباسى العال عبد محمود زينب -  29

 ذلك وكل  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات

:  تاريخ ،. ذكر مما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق  منفردان او مجتمعان ،ولهما اغراضها وضمن الشركة باسم

 3135   برقم    20190703

 وإيداع سحب من والمصارف البنوك  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد العزيز عبد سامى محمود بدران -  30

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع

 بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق  منفردان او مجتمعان ،ولهما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والمصارف

 3135   برقم    20190703:  تاريخ ،. ذكر مما

 الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سامى محمود العزيز عبد -  31

 باسم ذلك وكل  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح

:  تاريخ ،. ذكر مما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق  منفردان او نمجتمعا ،ولهما اغراضها وضمن الشركة

 3135   برقم    20190703

 الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سامى محمود الناصر احمد -  32

 باسم ذلك وكل  والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح

:  تاريخ ،. ذكر مما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق  منفردان او مجتمعان ،ولهما اغراضها وضمن الشركة

 3135   برقم    20190703

 والمديرين الموظفيين بتعين الشركة ادارة حق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دانيال ميتا القس اوزورس سنقرو -  33

 مأموريتها بجميع الضرائب ومصلحة حكوميه الغير و هيئاتها و الحكوميه المصالح جميع امام الشركة تمثيل  عزلهم و واالدارين

 كذلك( غير ال فقط مصري جنيه الف ستمائة) اقصى بحد الشيكات علي والتوقيع الحسابات فتح في البنوك امام الشركة عن والتوقيع

 966   برقم    20190703:  تاريخ ،. السيارات شراء و بيع عقود علي التوقيع

 بتعين الشركة ادارة حق له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الغزاوي دانيال ميتا القس اوزوريس -  34

 ومصلحة حكوميه الغير و هيئاتها و الحكوميه المصالح جميع امام الشركة تمثيل  عزلهم و واالدارين والمديرين الموظفيين

 جنيه الف ستمائة) اقصى بحد الشيكات علي والتوقيع الحسابات فتح في البنوك امام الشركة عن والتوقيع مأموريتها بجميع الضرائب

 966   برقم    20190703:  تاريخ ،. السيارات شراء و بيع عقود علي التوقيع كذلك( غير ال فقط مصري

 صادق احمد احمد/  المهندس تفويض  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  35

 2089   برقم    20190703:  تاريخ ، الشقيقه الشركات كفالة و  ضمان عقود علي التوقيع في السويدي

 مسئول كمدير توفيق جابر محب/  استاذ تعيين  ادارة جلسم عضو  مساهمة شركة  دانيال ميتا القس اوزورس سنقرو -  36

 966   برقم    20190703:  تاريخ ، للشركة

 توفيق جابر محب/  استاذ تعيين  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الغزاوي دانيال ميتا القس اوزوريس -  37

 966   برقم    20190703:  تاريخ ، للشركة مسئول كمدير



 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

:  تاريخ ، االدارة مجلس مدة تجديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الغزاوي دانيال ميتا القس اوزوريس -  38

 966   برقم    20190703

 اول - الترعة ش من متفرع البشبيشي ش - ب17 محل:  فرع  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  الصافي علي محمد محمد -  39

 4421   برقم    20190704:  تاريخ ، المنصورة - المنصورة

 الرسمية الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحليم عبد احمد رشاد عماد -  40

 الغير و الحكوميه الجهات كافه مع التعامل و الشركة باسم التوقيع حق له و منفردآ  عبدالحليم احمد رشاد عماد/ المتضامن للشريك

 الشيكات صرف و االعتمادات و الحسابات فتح و البنوك مع التعامل و بها النهوض و مصالحها و الشركة اهداف يحقق مما حكوميه

 حق له و البنوك من االستدانه و الرهن و االقتراض و البيع حاله في كذا و فقط المتضامن للشريك يكون الشيكات علي التوقيع و

 2255   برقم    20190704:  تاريخ ، الرهن و التنازل و البيع عقود علي التوقيع

 لسداد ضمانا و تامينا المعنويه و الماديه الشركة اصول لكافة  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحليم عبد احمد رشاد عماد -  41

 2255   برقم    20190704:  تاريخ ، لصالحها و الشركة باسم ذلك كل و القروض هذه

 عطا رأفت/ السيد االدراة مجلس رئيس من كال   الشركة يمثل -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عويضه هللا عطا رأفت -  42

 عويضه هللا عطا مجدي/  السيد االدارة مجلس رئيس نائب و عويضه هللا عطا عماد/ السيد االدارة مجلس رئيس نائب و عويضه هللا

 و الشراء و البيع عقود علي التوقيع و الجهات كافة امام الشركة تمثيل و الغير مع القانونيه تعامالتها كافة في منفردين او مجتمعين

 هذه بعض او كل في الغير توكيل في االحقية لهم و منها الصرف و البنوك حسابات فتح و الملكيه لتسجيل العقاري الشهر في التوقيع

 8454   برقم    20190707:  تاريخ ،. الشأن هذا في االختصاصات كافة ولهم االختصاصات

/ السيد االدراة مجلس رئيس من كال   الشركة يمثل -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عوض عويضه هللا عطا عماد -  43

 عطا مجدي/  السيد االدارة مجلس رئيس نائب و عويضه هللا عطا عماد/ السيد االدارة مجلس رئيس نائب و عويضه هللا عطا رأفت

 و البيع عقود علي التوقيع و الجهات كافة امام الشركة تمثيل و الغير مع القانونيه تعامالتها كافة في منفردين او مجتمعين عويضه هللا

 او كل في الغير توكيل في االحقية لهم و منها الصرف و البنوك حسابات فتح و الملكيه لتسجيل العقاري الشهر في التوقيع و الشراء

 8454   برقم    20190707:  تاريخ ،. الشأن هذا في االختصاصات كافة ولهم االختصاصات هذه بعض

 االدراة مجلس رئيس من كال   الشركة يمثل -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عوض عويضه هللا عطا مجدي -  44

/  السيد االدارة مجلس رئيس نائب و عويضه هللا عطا عماد/ السيد االدارة مجلس رئيس نائب و عويضه هللا عطا رأفت/ السيد

 علي التوقيع و الجهات كافة امام الشركة تمثيل و الغير مع القانونيه تعامالتها كافة في منفردين او مجتمعين عويضه هللا عطا مجدي

 توكيل في االحقية لهم و منها الصرف و البنوك حسابات فتح و الملكيه لتسجيل العقاري الشهر في التوقيع و الشراء و البيع عقود

 8454   برقم    20190707:  تاريخ ،. الشأن هذا في االختصاصات كافة ولهم االختصاصات هذه بعض او كل في الغير

 المتضمانين للشركاء الرسميه الجهات امام المسئوليه و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  امانى سوبر ماران -  45

 من مدير اماني سوبر اسامي ماهندر السيد و نفس، روفس فرناندو اماني، اماني سوبر ماران جين، اتول جين، سينج مانموخن هم و

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى حق لهما و مجتمعين او منفردين الشركاء غير

 وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل بكافة اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3095   برقم    20190707:  تاريخ ، واصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع

 المتضمانين للشركاء الرسميه الجهات امام المسئوليه و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  امانى سوبر ماران -  46

 من مدير اماني سوبر اسامي ماهندر السيد و نفس، روفس فرناندو اماني، اماني سوبر ماران جين، اتول جين، سينج مانموخن هم و

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى حق لهما و مجتمعين او منفردين الشركاء غير

 وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل بكافة اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3095   برقم    20190707:  تاريخ ، واصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع

 وصور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  شريك و مدير  بسيطة توصية  امانى سوبر ماران -  47

 لهم كما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل واالئتمانية البنكية التسهيالت على والحصول والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 والتوقيع العقارى والشهر المختلفة المرور ادارات امام الشركة تمثيل من ذلك على يترتب وما الشركة سيارات وشراء بيع فى الحق

 تراخيص تجديد فى الحق لهم كما البيع عملية التخاذ السلطات اوسع الصدد هذا فى ولهم السيارات بيع عقود على الشركة عن نيابة

 3095   برقم    20190707:  تاريخ ، ولهم والمخالفات والرسوم الضرائب وسداد السيارات



 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

 وصور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  شريك و مدير  بسيطة توصية  امانى سوبر ماران -  48

 لهم كما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل واالئتمانية البنكية التسهيالت على والحصول والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 والتوقيع العقارى والشهر المختلفة المرور ادارات امام الشركة تمثيل من ذلك على يترتب وما الشركة سيارات وشراء بيع فى الحق

 تراخيص تجديد فى الحق لهم كما البيع عملية التخاذ السلطات اوسع الصدد هذا فى ولهم السيارات بيع عقود على الشركة عن نيابة

 3095   برقم    20190707:  تاريخ ، ولهم والمخالفات والرسوم الضرائب وسداد السيارات

 و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق  شريك و مدير  بسيطة توصية  امانى سوبر ماران -  49

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم

 والتوقيع ومنقوالتها الشركة اصول بيع فى الحق لهم كما  باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 التجارى والسجل العقارى والشهر لالستثمار العامة الهيئة امام الشركة وتمثيل الكفالة وعقود والقرض والرهن البيع عقود على

 3095   برقم    20190707:  تاريخ ، اعيةاالجتم والتامينات والضرائب والجمارك

 و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق  شريك و مدير  بسيطة توصية  امانى سوبر ماران -  50

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم

 والتوقيع ومنقوالتها الشركة اصول بيع فى الحق لهم كما  باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 التجارى والسجل العقارى والشهر لالستثمار العامة الهيئة امام الشركة وتمثيل الكفالة وعقود والقرض والرهن البيع عقود على

 3095   برقم    20190707:  تاريخ ، االجتماعية والتامينات والضرائب والجمارك

 العامة والهيئة العمرانية والمجتمعات بالمدن االجهزة امام الشركة وتمثيل  شريك و مدير  بسيطة توصية  امانى سوبر ماران -  51

 توكيل فى الحق ولهما خارجها او العربية مصر جمهورية داخل االتفاقيات على والتوقيع الصناعية الرقابة وهيئة الصناعية للتنمية

 المتضامنين للشركاء فيكون الرهن و القرض علي التوقيع حق بالنسبه اما الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر بعض او كل فى الغير

 3095   برقم    20190707:  تاريخ ،. فقط

 العامة والهيئة العمرانية والمجتمعات بالمدن االجهزة امام الشركة وتمثيل  شريك و مدير  بسيطة توصية  امانى سوبر ماران -  52

 توكيل فى الحق ولهما خارجها او العربية مصر جمهورية داخل االتفاقيات على والتوقيع الصناعية الرقابة وهيئة الصناعية للتنمية

 المتضامنين للشركاء فيكون الرهن و القرض علي لتوقيعا حق بالنسبه اما الموصيين الشركاء عدا فيما ماذكر بعض او كل فى الغير

 3095   برقم    20190707:  تاريخ ،. فقط

 تاريخ ، ايجيبت سيستمز وايرينج اى اس شركة ممثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  البربرى مصصطفى محمد محمود محمد -  53

 4461   برقم    20190707: 

:  تاريخ ، ايجيبت سيستمز وايرينج اى اس شركة ممثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد مجدى محمد احمد -  54

 4461   برقم    20190707

 يمثل - محددة غير لمدة وظائفهما المديران ويباشر -  مدير  محدودة مسئولية ذات  البربرى مصصطفى محمد محمود محمد -  55

 التعامل و الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى له و الغير مع عالقتها فى الشركة  السيد محمد مجدى محمد احمد/السيد

 مع التعامل حق مجتمعآ للمديران و العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة به ماأحتفظ عدا فيما باسمها

:  تاريخ ، اعمالها تيسير و الشركة ادارة حق السيد محمد مجدى محمد احمد/  االول للمدير و الشيكات على التوقيع و البنوك

 4461   برقم    20190707

 يمثل - محددة غير لمدة وظائفهما المديران ويباشر -  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد مجدى محمد احمد -  56

 التعامل و الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى له و الغير مع عالقتها فى الشركة  السيد محمد مجدى محمد احمد/السيد

 مع التعامل حق مجتمعآ للمديران و العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة به ماأحتفظ عدا فيما باسمها

:  تاريخ ، اعمالها تيسير و الشركة ادارة حق السيد محمد مجدى محمد احمد/  االول للمدير و الشيكات على التوقيع و البنوك

 4461   برقم    20190707

 بأسم التعامل فى سيناه هارت سيد/ االستاذ تفويض على باالجماع الموافقة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيناه سابينا -  57

 الضمان وشهادات خطابات وإصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع الشركة

 حق له وكذالك أغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن اإلقتراض وحق



 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

 العقارى الشهر لدى والتوقيع والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصوال والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع

 5008   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركة ووكالء مستخدمى ل وعز تعيين فى حق وله

 هارت سيد/ االستاذ تفويض على باالجماع الموافقة -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سيناه هارت سيد -  58

 وإصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع الشركة بأسم التعامل فى سيناه

 الشركة بإسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن اإلقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 واألراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصوال والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذالك أغراضها وضمن

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركة ووكالء مستخدمى ل وعز تعيين فى حق وله العقارى الشهر لدى والتوقيع والسيارات

5008 

 سيناه هارت سيد/ االستاذ تفويض على باالجماع الموافقة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد هللا عبد ممدوح مريم -  59

 خطابات وإصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع الشركة بأسم التعامل فى

 وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن اإلقتراض وحق الضمان وشهادات

 والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصوال والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذالك أغراضها

 5008   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركة ووكالء مستخدمى ل وعز تعيين فى حق وله العقارى الشهر لدى والتوقيع

 تحويلو وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيناه سابينا -  60

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام تجارية ل وا األذنية السندات كافة وتسديد وبيع

 5008   برقم    20190707:  تاريخ ،* . سنوات ثالثة لمدة اإلدارة مجلس مدة تجديد*  األجل

 المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سيناه هارت سيد -  61

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام تجارية ل وا األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 5008   برقم    20190707:  تاريخ ،* . سنوات ثالثة لمدة اإلدارة مجلس مدة تجديد*  األجل أو بالنقد الشركة

 المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد هللا عبد ممدوح مريم -  62

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام تجارية ل وا األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 5008   برقم    20190707:  تاريخ ،* . سنوات ثالثة لمدة اإلدارة مجلس مدة تجديد*  األجل أو بالنقد الشركة

 نائب الي ادارة مجلس عضو من صفته تعديل -  ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  محروس بطرس لويس ماجد -  63

 3559   برقم    20190707:  تاريخ ، للشركة ادارة مجلس رئيس

 نائب الي ادارة مجلس عضو من صفته تعديل -  ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  محروس بطرس لويس ماجد -  64

 3559   برقم    20190707:  تاريخ ، للشركة ادارة مجلس رئيس

 نائب الي ادارة مجلس عضو من صفته تعديل -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محروس بطرس لويس ماجد -  65

 3559   برقم    20190707:  تاريخ ، للشركة ادارة مجلس رئيس

 نائب الي ادارة مجلس عضو من صفته تعديل -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محروس بطرس لويس ماجد -  66

 3559   برقم    20190707:  تاريخ ، للشركة ادارة مجلس رئيس

 الرسمية الجهات امام المسئولية و والتوقيع االدارة حق يكون -  شريك و مدير  بسيطة توصية  نصر احمد نصر محمد -  67

 الشراء و والبيع عقود على التوقيع و الشراء و البيع فى الحق له و منفردآ نصر احمد نصر محمد/   السيد المتضامن للشريك

 بيع و االقتراض و الرهن حق له و المختلفة مأمورياتها و العقارى الشهر مصلحة امام التنازل و الرهن و النهائية و االبتدائية

 تعيين.  السلطات اوسع ذلك فى له و مركاتها و موديالتها و انواعها بمختلف سيارات او منقوالت او عقارات كانت سواء االصول

 328   برقم    20190707:  تاريخ ، يختص شريك غير مسؤل مدير حسن علي سيد/  السيد

 و المدنيه الحمايه تراخيص انهاء و الخاصه المنشأت علي باالشراف  شريك و مدير  بسيطة توصية  نصر احمد نصر محمد -  68

:  تاريخ ،.  النظافه شركات و االمن شركات مع التعاقد و اجله من المتخصصه المجال في ادارتها و المنشأت تلك علي المحافظه

 328   برقم    20190707



 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

 معامالت علي التوقيع حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  نصر احمد علي احمد محمد محمد -  69

 ان في الحق االدارة لمجلس و االدارة، مجلس من التعهدات و المعامالت هذه علي بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها و الشركة

 االدارة مجلس للسيد يكون و. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم ان و مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  الحق المنتدب العضو و

   برقم    20190708:  تاريخ ، من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع

8497 

 الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  نصر احمد علي احمد محمد محمد -  70

 البنوك جميع مع ملالتعا صور وكافة والرهن االقتراض علي التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح

 و والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف

 وعزل تعيين فى الحق ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل و العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق لهم

    20190708:  تاريخ ، وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 8497   برقم

 االذنيه السندات كافة وتسديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  نصر احمد علي احمد محمد محمد -  71

 كافة علي التوقيع حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية

 في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم التجاري السجل و العقاري الشهر فيها بما الجهات جميع امام التعديل و التأسيس عقود و العقود

 8497   برقم    20190708:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل

 او توكيل االداره مجلس رئيس السيد تخويل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ابوالعنين محمد محمد محمد -  72

 1366   برقم    20190708:  تاريخ ،.  التجاري السجل في الوارده  اختصاصاته بعض او كل في الغير تفويض

 ثالث االدارة مجلس مدة تجديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  صميدة عمر حسين خالد هللا سيف هشام -  73

 829   برقم    20190709:  تاريخ ، 2022/8/14 حتي 2019/8/15 من تبداء سنوات

 العمومية للمقاوالت الباطن حفر شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكى طه جمال طه -  74

 3066   برقم    20190710:  تاريخ ،( م.م.ش)

 العمومية للمقاوالت الباطن حفر شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدالمجيد زكى طه جمال -  75

 3066   برقم    20190710:  تاريخ ،( م.م.ش)

 يمثل-: االدارة مجلس رئيس صالحيات تعديل -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكى طه جمال طه -  76

 هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق ويملك القضاء امام الشركة االدارة مجلس رئيس

 يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة مجلس ورئيس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت

 حق وله االدارة مجلس رئيس/ السيد الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا

 3066   برقم    20190710:  تاريخ ، والوزرات والرسمية الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع

 رئيس يمثل-: االدارة مجلس رئيس صالحيات تعديل -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدالمجيد زكى طه جمال -  77

 هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق ويملك القضاء امام الشركة االدارة مجلس

 يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة مجلس ورئيس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت

 حق وله االدارة مجلس رئيس/ السيد الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا

 3066   برقم    20190710:  تاريخ ، والوزرات والرسمية الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع

 االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكى طه جمال طه -  78

 السيارات وشراء بيع حق وله الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة

 تعيين االخص على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ،وله ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت

 وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف

 3066   برقم    20190710:  تاريخ ، فتكون البنكية المعامالت بخصوص أما التجارية االذانية السندات كافة

 التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدالمجيد زكى طه جمال -  79

 والمنقوالت السيارات وشراء بيع حق وله الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء



 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

 ووقف تعيين االخص على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ،وله ولصالحها الشركة باسم

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل

 3066   برقم    20190710:  تاريخ ، فتكون البنكية المعامالت بخصوص أما التجارية االذانية السندات

 : التالي النحو علي  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكى طه جمال طه -  80

 مجلس رئيس/ السيد بتوقيع تكونف(  االيداع - ضمان خطابات -اعتمادات -جارية حسابات) انواعها بجميع الحسابات فتح -1

 . االدارة

  االدارة مجلس رئيس/السيد بتوقيع فتكون الشيكات علي والتوقيع السحب بخصوص -2

 فتكون بالشركة تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع ابرام وحق الثابته االصول بيع بخصوص أما -3

 . االدارة مجلس رئيس/ السيد بتوقيع 

:  تاريخ ، أو ثابت من بمافيها الشركة أصول لكافة انواعها بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على التوقيع حق وله  -4

 3066   برقم    20190710

 : التالي النحو علي  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدالمجيد زكى طه جمال -  81

 مجلس رئيس/ السيد بتوقيع فتكون(  االيداع - ضمان خطابات -اعتمادات -جارية حسابات) انواعها بجميع الحسابات فتح -1

 . االدارة

  االدارة مجلس رئيس/السيد بتوقيع فتكون الشيكات علي والتوقيع السحب بخصوص -2

 فتكون بالشركة تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع ابرام وحق الثابته االصول بيع بخصوص أما -3

 . االدارة مجلس رئيس/ السيد بتوقيع 

:  تاريخ ، أو ثابت من بمافيها الشركة أصول لكافة انواعها بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على التوقيع حق وله  -4

 3066   برقم    20190710

 الجهات كافة وأمام ، للغير أو للنفس وذلك منقول  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكى طه جمال طه -  82

 للغير أو البنوك لصالح وذلك الغير تفويض أو توكيل فى الحق وله ، بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية

 3066   برقم    20190710:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق وله -5

 الجهات كافة وأمام ، للغير أو للنفس وذلك منقول  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدالمجيد زكى طه جمال -  83

 للغير أو البنوك لصالح وذلك الغير تفويض أو توكيل فى الحق وله ، بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية

 3066   برقم    20190710:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق وله -5

 من سنوات ثالث لمدده االداره مجلس اعضاء تعيين تجديد-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جى قلعة اسماعيل احمد -  84

 3146   برقم    20190711:  تاريخ ، 2018/3/29 تاريخ

 في التوقيع سلطات من جوزيف تومي/  السيد حذف  --  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد عقيل سهيل -  85

 قومي رقم(   مصري)  سلطان احمد محمد مصطفي/  السيد تعيين و للشركة( 2) للمجموعه البنكيه المعامالت

 اجاي -1 التالي النحو علي 2 رقم المجموعه في الشركة عن التوقيعات اصحاب يصبح بذلك و منه بدال 27701070400197

 5030   برقم    20190714:  تاريخ ، سلطان احمد محمد مصطفي -3 مانيبادام سام -2 سينج

 -.  تكنولوجي أدفانسيز/  شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدالخالق عبدالمجيد محمد فاروق محمد -  86

 البنوك لدي الضمان خطابات و المستنديه االعتمادات فيها بما االئتمانيه التسهيالت عقود علي التوقيع و الرهن و االقتراض حق منح

 مجلس رئيس  عبدالمجيد محمد فاروق محمد/ من لكال االخري بالعمالت يعادلها ما او امريكي دوالر 25000 حتي - أ -: كاالتي



 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

 يعادلها ما او امريكي دوالر 25000 يتعدي ما -(  ب. ) الشركة عام مدير - شتا يوسف يوسف اشرف/  السيد مع مجتمعا االداره

 7620   برقم    20190714:  تاريخ ، مجلس رئيس  عبدالمجيد محمد فاروق محمد/ د من لكال االخري بالعمالت

 مع السيد مع مجتما االداره مجلس االداره  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدالخالق عبدالمجيد محمد فاروق محمد -  87

 7620   قمبر    20190714:  تاريخ ،.  للعمليات منتدب عضو ريستللي فرانكو/ السيد

:  تاريخ ،.  بور محمد شمس على/ السيد من بدال الشركة فرع  مدير  محدودة مسئولية ذات  العربى محمد محمد ممدوح -  88

 5807   برقم    20190715

 مجلس رئيس/  السيد تفويض  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  89

:  تاريخ ،.  المصرفي التمويل وجهات البنوك من االقتراض و التسهيالت عقود علي التوقيع في المنتدب العضو و االدارة

 11116   برقم    20190715

 26395   برقم    20190715:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدالخالق سيد هاله -  90

   برقم    20190715:  تاريخ ،   منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  اسماعيل الدين برهان احمد وائل -  91

26395 

 26395   برقم    20190715:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعيل الدين برهان احمد عالء -  92

 منفردا اسماعيل السيد برهان أحمد وائل/  السيد تفويض -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدالخالق سيد هاله -  93

 جميع امام اغراضها ضمن الشركة باسم التعامل في السلطات اوسع الصدد هذا في له و الغير مع عالقتها في الشركة تمثيل في

 البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 صور كافة و الضمان شهادة و خطابات اصدار و الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و

 26395   برقم    20190715:  تاريخ ، ضمن و الشركة باسم ذلك كل و والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 برهان أحمد وائل/  السيد تفويض -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  اسماعيل الدين برهان احمد وائل -  94

 ضمن الشركة باسم التعامل في السلطات اوسع الصدد هذا في له و الغير مع عالقتها في الشركة تمثيل في منفردا اسماعيل السيد

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

 شهادة و خطابات اصدار و الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل

   برقم    20190715:  تاريخ ، ضمن و الشركة باسم ذلك كل و والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الضمان

26395 

 اسماعيل السيد برهان أحمد وائل/  السيد تفويض -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعيل الدين برهان احمد عالء -  95

 امام اغراضها ضمن الشركة باسم التعامل في السلطات اوسع الصدد هذا في له و الغير مع عالقتها في الشركة تمثيل في منفردا

 جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع

 كافة و الضمان شهادة و خطابات اصدار و الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك

 26395   برقم    20190715:  تاريخ ، ضمن و الشركة باسم ذلك كل و والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور

 ألصول والبيع الشراء عقود علي التوقيع كذلك و اغراضها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدالخالق سيد هاله -  96

 الشركة وكالء مستخدمي عزل و التعين في الحق و لمصلحتها و الشركة باسم السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة

 ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و

 او كل في الغير تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة

 26395   برقم    20190715:  تاريخ ،. ذكر ما بعض

 عقود علي التوقيع كذلك و اغراضها  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  اسماعيل الدين برهان احمد وائل -  97

 عزل و التعين في الحق و لمصلحتها و الشركة باسم السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول والبيع الشراء

 السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء مستخدمي

 او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجاريه و االذنيه

 26395   برقم    20190715:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض



 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

 والبيع الشراء عقود علي التوقيع كذلك و اغراضها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعيل الدين برهان احمد عالء -  98

 وكالء مستخدمي عزل و التعين في الحق و لمصلحتها و الشركة باسم السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول

 و التجاريه و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة

 كل في الغير تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام

 26395   برقم    20190715:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او

 5807   برقم    20190715:  تاريخ ، الشركة فرع  مدير  محدودة مسئولية ذات  بور محمد شمس على -  99

 ويجوز الشركة إلدارة السلطات أوسع اإلدارة ولمجلس -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن منصور محمد -  100

 المجلس يضع كما ، المالية ومعاملتهم العاملين وشئون والمالية اإلدارية بالشئون المتعلقة اللوائح ووضع التصرفات جميع مباشرة له

 .والمسئوليات اإلختصاصات وتوزيع وإجتماعاته أعماله بتنظيم خاصة الئحة

 ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق ملكي

:  تاريخ ، منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن فى الحق اإلدارة ولمجلس

 8389   برقم    20190715

 إلدارة السلطات أوسع اإلدارة ولمجلس -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين محمد -  101

 كما ، المالية ومعاملتهم العاملين وشئون والمالية اإلدارية بالشئون المتعلقة اللوائح ووضع التصرفات جميع مباشرة له ويجوز الشركة

 .والمسئوليات اإلختصاصات وتوزيع وإجتماعاته أعماله بتنظيم خاصة الئحة المجلس يضع

 ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك

:  تاريخ ، منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن فى الحق اإلدارة ولمجلس

 8389   برقم    20190715

 له ويجوز الشركة إلدارة السلطات أوسع اإلدارة ولمجلس -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين -  102

 المجلس يضع ماك ، المالية ومعاملتهم العاملين وشئون والمالية اإلدارية بالشئون المتعلقة اللوائح ووضع التصرفات جميع مباشرة

 .والمسئوليات اإلختصاصات وتوزيع وإجتماعاته أعماله بتنظيم خاصة الئحة

 ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك

:  تاريخ ، منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن فى الحق اإلدارة ولمجلس

 8389   برقم    20190715

 الشركة إلدارة السلطات أوسع اإلدارة ولمجلس -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نجم المحسن عبد مظهر محسن -  103

 يضع كما ، المالية ومعاملتهم العاملين وشئون والمالية اإلدارية بالشئون المتعلقة اللوائح ووضع التصرفات جميع مباشرة له ويجوز

 .والمسئوليات اإلختصاصات وتوزيع وإجتماعاته أعماله بتنظيم خاصة الئحة المجلس

 ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك

:  تاريخ ، منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن فى الحق اإلدارة ولمجلس

 8389   برقم    20190715

 .مجتمعين أو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن منصور محمد -  104

 وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس - توفيق أحمد حسانين محمد/  ولألستاذ

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

 وحق الضمان هاداتوش خطابات وإستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 ، وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن اإلقتراض

 8389   برقم    20190715:  تاريخ

 .مجتمعين أو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين محمد -  105

 وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس - توفيق أحمد حسانين محمد/  ولألستاذ

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



 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

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 ، وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن اإلقتراض

 8389   برقم    20190715:  تاريخ

 .مجتمعين أو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين -  106

 وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس - توفيق أحمد حسانين محمد/  ولألستاذ

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

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 ، وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن اإلقتراض

 8389   برقم    20190715:  تاريخ

 .مجتمعين أو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نجم المحسن دعب مظهر محسن -  107

 وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس - توفيق أحمد حسانين محمد/  ولألستاذ

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

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 ، وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن اإلقتراض

 8389   برقم    20190715:  تاريخ

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك أغراضها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن منصور محمد -  108

 مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله ولصالحها الشركة بإسم والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن

 والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

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

 .ذكر ما بعض

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، المحسن عبد مظهر محسن/  األستاذ من ولكال  

 عقود على التوقيع حق له وكذلك أغراضها  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين محمد -  109

 وعزل تعيين فى الحق وله ولصالحها كةالشر بإسم والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء

 اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى

 الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية

 .ذكر ما بعض أو كل فى

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، المحسن عبد مظهر محسن/  األستاذ من ولكال  

 والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك أغراضها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين -  110

 ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله ولصالحها الشركة بإسم والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول

 وإبرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

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

 .ذكر ما

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، المحسن عبد مظهر محسن/  األستاذ من ولكال  

 الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك أغراضها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نجم المحسن عبد مظهر محسن -  111

 وعزل تعيين فى الحق وله ولصالحها الشركة بإسم والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع

 اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى

 الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية

 .ذكر ما بعض أو كل فى

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، المحسن عبد مظهر محسن/  األستاذ من ولكال  



 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

 محمد/  واألستاذ( اإلدارة مجلس رئيس نائب) نجم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن منصور محمد -  112

 كافة على الشركة عن التوقيع حق مجتمعين( المتقدمة الحاسبات شركة عن ممثال   اإلدارة مجلس عضو) محمود حسن منصور

 أو المصرى بالجنيه مايعادله أو( أمريكى دوالر ألف مائة) أمريكى دوالر 100000.00 مبلغ أقصى بحد البنكية التعامالت

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ،. األخرى األجنبية بالعمالت

/  واألستاذ( اإلدارة مجلس رئيس نائب) نجم  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين محمد -  113

 كافة على الشركة عن التوقيع حق مجتمعين( المتقدمة الحاسبات شركة عن ممثال   اإلدارة مجلس عضو) محمود حسن منصور محمد

 أو المصرى بالجنيه مايعادله أو( أمريكى دوالر ألف مائة) أمريكى دوالر 100000.00 مبلغ أقصى بحد البنكية التعامالت

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ،. األخرى األجنبية بالعمالت

 حسن منصور محمد/  واألستاذ( اإلدارة مجلس رئيس نائب) نجم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين -  114

 البنكية التعامالت كافة على الشركة عن التوقيع حق مجتمعين( المتقدمة الحاسبات شركة عن ممثال   اإلدارة مجلس عضو) محمود

 األجنبية بالعمالت أو المصرى بالجنيه مايعادله أو( أمريكى دوالر ألف مائة) أمريكى دوالر 100000.00 مبلغ أقصى بحد

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ،. األخرى

 محمد/  واألستاذ( اإلدارة مجلس رئيس نائب) نجم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نجم المحسن عبد مظهر محسن -  115

 كافة على الشركة عن التوقيع حق مجتمعين( المتقدمة الحاسبات شركة عن ممثال   اإلدارة مجلس عضو) محمود حسن منصور

 أو المصرى بالجنيه مايعادله أو( أمريكى دوالر ألف مائة) أمريكى دوالر 100000.00 مبلغ أقصى بحد البنكية التعامالت

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ،. األخرى األجنبية بالعمالت

 مجلس قرر - a.c.t المتقدمه الحاسبات شركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن منصور محمد -  116

 عن بالتوقيع وتفويضه للشركة العام المدير بوظيفة محمود حسن منصور محمد/  األستاذ تعيين على الموافقة باإلجماع اإلدارة

 التعامل وخاصة ، أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة أمام الشركة

 العامة والهيئة التجارى السجل ومصلحة التجارية والغرف المالية للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لإلستثمار العامة الهيئة مع

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، الشركة بهذه العاملين يخص فيما اإلجتماعية للتأمينات

 - a.c.t المتقدمه الحاسبات شركة ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة ركةش  توفيق احمد حسانين محمد -  117

 وتفويضه للشركة العام المدير بوظيفة محمود حسن منصور محمد/  األستاذ تعيين على الموافقة باإلجماع اإلدارة مجلس قرر

 ، أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة أمام الشركة عن بالتوقيع

 السجل ومصلحة التجارية والغرف المالية للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لإلستثمار العامة الهيئة مع التعامل وخاصة

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، الشركة بهذه العاملين يخص فيما اإلجتماعية للتأمينات العامة والهيئة التجارى

 اإلدارة مجلس قرر - a.c.t المتقدمه الحاسبات شركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين -  118

 أمام الشركة عن بالتوقيع وتفويضه للشركة العام المدير بوظيفة محمود حسن منصور محمد/  األستاذ تعيين على الموافقة باإلجماع

 الهيئة مع التعامل وخاصة ، أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة

 للتأمينات العامة والهيئة التجارى السجل ومصلحة التجارية والغرف المالية للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لإلستثمار العامة

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، الشركة بهذه العاملين يخص افيم اإلجتماعية

 مجلس قرر - a.c.t المتقدمه الحاسبات شركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نجم المحسن عبد مظهر محسن -  119

 عن بالتوقيع وتفويضه للشركة العام المدير بوظيفة محمود حسن منصور محمد/  األستاذ تعيين على الموافقة باإلجماع اإلدارة

 التعامل وخاصة ، أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة أمام الشركة

 العامة والهيئة التجارى السجل ومصلحة التجارية والغرف المالية للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لإلستثمار العامة الهيئة مع

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، الشركة بهذه العاملين يخص فيما اإلجتماعية للتأمينات

 العاملين دخول إستمارات على التوقيع حق وله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن منصور محمد -  120

 قائم إشتراك وإنهاء جديد إشتراك فتح حق وله( 6 ، 2 ، 1 ماراتوإست) األخرى التأمينات وإستمارات العاملين خروج وإستمارات

 ومأموريتها الضرائب ومصلحة ومكاتبها البيئة ووزارة العمل ومكتب الشركة هذه فى العاملين من أى يخص فيما عامة وبصفة

 ومصلحة العدل بوزارة الخبراء وإدارة الطعن ولجان ومأموريتها المضافة القيمة على الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، الخارجية التجارة ووزارات والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة الموانئ



 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

 دخول إستمارات على التوقيع حق وله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين محمد -  121

 وإنهاء جديد إشتراك فتح حق وله( 6 ، 2 ، 1 وإستمارات) األخرى التأمينات وإستمارات العاملين خروج وإستمارات العاملين

 الضرائب ومصلحة ومكاتبها البيئة ووزارة العمل ومكتب الشركة هذه فى العاملين من أى يخص فيما عامة وبصفة قائم إشتراك

 العدل بوزارة الخبراء وإدارة الطعن ولجان ومأموريتها المضافة القيمة على الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة ومأموريتها

   برقم    20190715:  تاريخ ، الخارجية التجارة ووزارات والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة الموانئ ومصلحة

8389 

 وإستمارات العاملين دخول تماراتإس على التوقيع حق وله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين -  122

 عامة وبصفة قائم إشتراك وإنهاء جديد إشتراك فتح حق وله( 6 ، 2 ، 1 وإستمارات) األخرى التأمينات وإستمارات العاملين خروج

 الجمارك ومصلحة ومأموريتها الضرائب ومصلحة ومكاتبها البيئة ووزارة العمل ومكتب الشركة هذه فى العاملين من أى يخص فيما

 العامة والهيئة الموانئ ومصلحة العدل بوزارة الخبراء وإدارة الطعن ولجان ومأموريتها المضافة القيمة على الضرائب ومصلحة

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، الخارجية التجارة ووزارات والواردات الصادرات على للرقابة

 العاملين دخول إستمارات على التوقيع حق وله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نجم المحسن عبد مظهر محسن -  123

 قائم إشتراك وإنهاء جديد إشتراك فتح حق وله( 6 ، 2 ، 1 وإستمارات) األخرى التأمينات وإستمارات العاملين خروج وإستمارات

 ومأموريتها الضرائب ومصلحة ومكاتبها البيئة ووزارة العمل ومكتب الشركة هذه فى العاملين من أى يخص فيما عامة وبصفة

 ومصلحة العدل بوزارة الخبراء وإدارة الطعن ولجان ومأموريتها المضافة القيمة على الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، الخارجية التجارة ووزارات والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة الموانئ

 ومكاتب والعدل والتموين الداخلية والتجارة والصناعة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن منصور محمد -  124

 الرسومات وتقديم العقارى والشهر الصناعى والسجل الصناعى واألمن المدنى والدفاع المصدرين وسجل الموردين وسجل وإدارات

 أمام والتمثيل طبيعى، وغاز وتليفونات وكهرباء مياه من بها المرافق وإدخال المبانى اخيصتر وتعديل وإستخراج وتعديلها الهندسية

 تقديم شركات - المحمول التليفون شركات - الصحى الصرف - التليفونات - الطبيعى الغاز - الكهرباء - كالمياه) المرافق شركات

 8389   برقم    20190715:  اريخت ، التظلمات وتقديم األقساط سداد فى وكذلك( اإلنترنت خدمة

 والتموين الداخلية والتجارة والصناعة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين محمد -  125

 العقارى والشهر الصناعى والسجل الصناعى واألمن المدنى والدفاع المصدرين وسجل الموردين وسجل وإدارات ومكاتب والعدل

 وغاز وتليفونات وكهرباء مياه من بها المرافق وإدخال المبانى تراخيص وتعديل وإستخراج وتعديلها الهندسية الرسومات وتقديم

 التليفون شركات - الصحى الصرف - التليفونات - الطبيعى الغاز - الكهرباء - كالمياه) المرافق شركات أمام والتمثيل طبيعى،

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، التظلمات وتقديم األقساط سداد فى وكذلك( نتاإلنتر خدمة تقديم شركات - المحمول

 وإدارات ومكاتب والعدل والتموين الداخلية والتجارة والصناعة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين -  126

 الهندسية الرسومات وتقديم العقارى والشهر الصناعى والسجل الصناعى واألمن المدنى والدفاع المصدرين وسجل الموردين وسجل

 شركات أمام والتمثيل طبيعى، وغاز وتليفونات وكهرباء مياه من بها المرافق وإدخال المبانى تراخيص وتعديل وإستخراج وتعديلها

 خدمة تقديم شركات - المحمول التليفون شركات - الصحى الصرف - التليفونات - الطبيعى الغاز - الكهرباء - كالمياه) المرافق

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، التظلمات وتقديم األقساط سداد فى وكذلك( اإلنترنت

 ومكاتب والعدل والتموين الداخلية والتجارة والصناعة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نجم المحسن عبد مظهر محسن -  127

 الرسومات وتقديم العقارى والشهر الصناعى والسجل الصناعى واألمن المدنى والدفاع المصدرين وسجل الموردين وسجل وإدارات

 أمام والتمثيل طبيعى، وغاز وتليفونات وكهرباء مياه من بها المرافق وإدخال المبانى تراخيص وتعديل وإستخراج وتعديلها الهندسية

 تقديم شركات - المحمول التليفون شركات - الصحى الصرف - التليفونات - الطبيعى الغاز - الكهرباء - كالمياه) المرافق شركات

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ، التظلمات وتقديم األقساط سداد فى وكذلك( اإلنترنت خدمة

 من وغيرها والغرامات الفوائد بشأن واإلعتراضات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن منصور محمد -  128

 تسليم حق وله الجمهورية أنحاء بكافة المرور إدارات مع التعامل حق وله الحكومية وغير الحكومية الجهات لكافة المالية المستحقات

 ، سبق ما بكل الخاصة والمستندات األوراق كافة وإستالم وتسليم للشركة التابعة السيارات يخص ما وكل المعدنية اللوحات واستالم

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق وله

 والغرامات الفوائد بشأن واإلعتراضات  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين محمد -  129

 الجمهورية أنحاء بكافة المرور إدارات مع تعاملال حق وله الحكومية وغير الحكومية الجهات لكافة المالية المستحقات من وغيرها



 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

 الخاصة والمستندات األوراق كافة وإستالم وتسليم للشركة التابعة السيارات يخص ما وكل المعدنية اللوحات واستالم تسليم حق وله

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق وله ، سبق ما بكل

 المستحقات من وغيرها والغرامات الفوائد بشأن واإلعتراضات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق احمد حسانين -  130

 واستالم تسليم حق وله الجمهورية أنحاء بكافة المرور إدارات مع التعامل حق وله الحكومية وغير الحكومية الجهات لكافة المالية

 الحق وله ، سبق ما بكل الخاصة والمستندات األوراق كافة وإستالم وتسليم للشركة التابعة السيارات يخص ما وكل المعدنية اللوحات

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل أو تفويض فى

 من وغيرها والغرامات الفوائد بشأن واإلعتراضات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نجم المحسن عبد مظهر محسن -  131

 تسليم حق وله الجمهورية أنحاء بكافة المرور إدارات مع التعامل حق وله الحكومية وغير الحكومية الجهات لكافة المالية المستحقات

 ، سبق ما بكل الخاصة والمستندات األوراق كافة وإستالم وتسليم للشركة التابعة السيارات يخص ما وكل المعدنية اللوحات واستالم

 8389   برقم    20190715:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق وله

 فى منفردان لهما و الغير مع عالقتها فى الشركه المديران يمثل 0  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد امين محمود حنان -  132

 التنفيذية الئحته او القانون او الشركه عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركه الدارة السلطات اوسع الصدد هذا

 و الشركه باسم التعامل فى الحق منفردان محمد امين محمود حنان/ والسيد البيلى عبدالرازق وجيه محمد/  للسيد و العامه للجمعية

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

 2618   برقم    20190716:  تاريخ ، المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك

 لهما و الغير مع عالقتها فى الشركه المديران يمثل 0  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  البيلى الرازق عبد وجيه محمد -  133

 او القانون او الشركه عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركه الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردان

 التعامل فى الحق منفردان محمد امين محمود حنان/ والسيد البيلى عبدالرازق وجيه محمد/  للسيد و العامه للجمعية التنفيذية الئحته

 الخاص القطاع و االعمال قطاع و  العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم

 2618   برقم    20190716:  تاريخ ، المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة

 و الحسابات وغلق فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد امين محمود حنان -  134

 اغراضها ضمن و الشركه باسم ذلك كل و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الضمان شهادات و خطابات اصدار

 باسم  السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول  والبيع  الرهن  عقود على التوقيع و االقتراض حق لهما و

 عزل و تعيين فى الحق ولهما الشركة باسم انواعها بكافة والعقود الشراء عقود على التوقيع حق لهما و وكذلك  ولمصلحتها الشركة

 2618   برقم    20190716:  تاريخ ، و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى

 وغلق فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  البيلى الرازق عبد وجيه محمد -  135

 و الشركه باسم ذلك كل و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الضمان شهادات و خطابات اصدار و الحسابات

 و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول  والبيع  الرهن  عقود على التوقيع و االقتراض حق لهما و اغراضها ضمن

 فى الحق ولهما الشركة باسم انواعها بكافة والعقود الشراء عقود على التوقيع حق لهما و وكذلك  ولمصلحتها الشركة باسم  السيارات

 2618   برقم    20190716:  تاريخ ، و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين

 كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق لهما  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد امين محمود حنان -  136

 حق لهما و االجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و االذانية السندات

   برقم    20190716:  تاريخ ،.  اغراضها وضمن الشركة باسم ماسبق وكل. ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل

2618 

 و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق لهما  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  البيلى الرازق عبد وجيه محمد -  137

 و االجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و االذانية السندات كافة تسديد

    20190716:  تاريخ ،.  اغراضها وضمن الشركة باسم ماسبق وكل. ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق لهما

 2618   برقم

 الجهات امام  المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  الفتاح عبد شعراوى محمد محمد -  138

 شعراوي محمد محمد واحمد الفتاح عبد  شعراوي  محمد محمد المتضامنين الشريكين من كال حق من الرسمية وغير الرسمية

 والتعامل الشركة باسم العقود علي ذلك و عنها نيابة لتوقيعا و الشركة  ادارة في السلطات اوسع ذلك في ولهما منفردين او مجتمعين



 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

 بالشركة الخاصة البنكية الشيكات علي التوقيع كذلك و البنوك من االعتمادات وفتح الحسابات فتح و االيداع و السحب في البنوك مع

 2172   برقم    20190716:  تاريخ ، التوقيع في الحق منفردا  شعراوي محمد محمد للشريك و. 

 ودفع وقبض االقتراض و الرهن و القروض عقود علي  شريك و مدير  تضامن شركة  الفتاح عبد شعراوى محمد محمد -  139

 بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود جميع وابرام التجارية و االذنية السندات كافة وتسديد وتحويل توقيع و المبالغ

 الشهر امام التوقيع حق وكذلك الشركة وممتلكات اصول اي بيع و والرهن المستندية االعتمادات و الحسابات فتح من الشركة

 عقود علي التوقيع وكذلك ومنقول ثابت هو ما ولكل العقارية و التجارية المحالت بيع و شراء و السيارت وبيع شراء من العقاري

 2172   برقم    20190716:  تاريخ ، االقتراض عقود كافة علي التوقيع في الحق له و الغير كفالة  حق

 من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها بكافة الرهن و  شريك و مدير  تضامن شركة  الفتاح عبد شعراوى محمد محمد -  140

 والغير الحكوميه الجهات كافة وامام اغراضها ولتحقيق ولصالحها الشركة بأسم ذلك كل و للغير أو للنفس وذلك منقول و ثابت

 كل في الغير توكيل او تفويض في والحق الغير او البنوك لصالح وذلك الغير توكيل او تفويض في الحق وله بذلك الخاصه حكوميه

 2172   برقم    20190716:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او

 سنوات ثالث لمدة الشركة ادارة مجلس مدة تجديد تم -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  141

 السلطات كافة تجديد و 2022/5/6 في تنتهي و 2019/5/7 بتـاريخ للشركة العاديه العامه الجمعيه انعقاد تاريخ من اعتبارا  

 دون ساريه اعتبارها و المنتـدب العضـو/  السيـد و االدارة مجلـس رئيـس/  السيـد من لكال   الممنوحه واالختصاصات والصالحيات

 2129   برقم    20190718:  تاريخ ،. عليها تعديالت اي احداث

 سنوات ثالث لمدة الشركة ادارة مجلس مدة تجديد تم -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  142

 السلطات كافة تجديد و 2022/5/6 في تنتهي و 2019/5/7 بتـاريخ للشركة العاديه العامه الجمعيه انعقاد تاريخ من اعتبارا  

 دون ساريه اعتبارها و المنتـدب العضـو/  السيـد و االدارة مجلـس رئيـس/  السيـد من لكال   الممنوحه واالختصاصات والصالحيات

 2129   برقم    20190718:  تاريخ ،. عليها تعديالت اي احداث

 ثالث لمدة الشركة ادارة مجلس مدة تجديد تم -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد  محفوظ علي -  143

 السلطات كافة تجديد و 2022/5/6 في تنتهي و 2019/5/7 بتـاريخ للشركة العاديه العامه الجمعيه انعقاد تاريخ من اعتبارا   سنوات

 دون ساريه اعتبارها و المنتـدب العضـو/  السيـد و االدارة مجلـس رئيـس/  السيـد من لكال   الممنوحه واالختصاصات والصالحيات

 2129   برقم    20190718:  تاريخ ،. عليها تعديالت اي احداث

 ثالث لمدة الشركة ادارة مجلس مدة تجديد تم -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد  محفوظ علي -  144

 السلطات كافة تجديد و 2022/5/6 في تنتهي و 2019/5/7 بتـاريخ للشركة العاديه العامه الجمعيه انعقاد تاريخ من اعتبارا   سنوات

 دون ساريه اعتبارها و المنتـدب العضـو/  السيـد و االدارة مجلـس رئيـس/  السيـد من لكال   الممنوحه واالختصاصات والصالحيات

 2129   برقم    20190718:  تاريخ ،. عليها تعديالت اي احداث

 ثالث لمدة الشركة ادارة مجلس مدة تجديد تم -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد السيد حسن -  145

 السلطات كافة تجديد و 2022/5/6 في تنتهي و 2019/5/7 بتـاريخ للشركة العاديه العامه الجمعيه انعقاد تاريخ من اعتبارا   سنوات

 دون ساريه اعتبارها و المنتـدب العضـو/  السيـد و االدارة مجلـس رئيـس/  السيـد من لكال   الممنوحه واالختصاصات والصالحيات

 2129   برقم    20190718:  تاريخ ،. عليها تعديالت اي احداث

 ثالث لمدة الشركة ادارة مجلس مدة تجديد تم -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد السيد حسن -  146

 السلطات كافة تجديد و 2022/5/6 في تنتهي و 2019/5/7 بتـاريخ للشركة العاديه العامه الجمعيه انعقاد تاريخ من اعتبارا   سنوات

 دون ساريه اعتبارها و المنتـدب العضـو/  السيـد و االدارة مجلـس رئيـس/  السيـد من لكال   الممنوحه واالختصاصات والصالحيات

 2129   برقم    20190718:  تاريخ ،. عليها تعديالت اي احداث

 سنوات ثالث لمدة الشركة ادارة مجلس مدة تجديد تم -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  147

 السلطات كافة تجديد و 2022/5/6 في تنتهي و 2019/5/7 بتـاريخ للشركة العاديه العامه الجمعيه انعقاد تاريخ من اعتبارا  

 دون ساريه اعتبارها و المنتـدب العضـو/  السيـد و االدارة مجلـس رئيـس/  السيـد من لكال   الممنوحه واالختصاصات والصالحيات

 2129   برقم    20190718:  تاريخ ،. عليها تعديالت اي احداث

 سنوات ثالث لمدة الشركة ادارة مجلس مدة تجديد تم -  ادارة سمجل رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  148

 السلطات كافة تجديد و 2022/5/6 في تنتهي و 2019/5/7 بتـاريخ للشركة العاديه العامه الجمعيه انعقاد تاريخ من اعتبارا  



 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

 دون ساريه اعتبارها و المنتـدب العضـو/  السيـد و االدارة مجلـس رئيـس/  السيـد من لكال   الممنوحه واالختصاصات والصالحيات

 2129   برقم    20190718:  تاريخ ،. عليها تعديالت اي احداث

 سنوات ثالث لمدة الشركة ادارة مجلس مدة تجديد تم -  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ نجيب -  149

 السلطات كافة تجديد و 2022/5/6 في تنتهي و 2019/5/7 بتـاريخ للشركة العاديه العامه الجمعيه انعقاد تاريخ من اعتبارا  

 دون ساريه اعتبارها و المنتـدب العضـو/  السيـد و االدارة مجلـس رئيـس/  السيـد من لكال   الممنوحه واالختصاصات والصالحيات

 2129   برقم    20190718:  تاريخ ،. عليها تعديالت اي احداث

 سنوات ثالث لمدة الشركة ادارة مجلس مدة تجديد تم -  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ نجيب -  150

 السلطات كافة تجديد و 2022/5/6 في تنتهي و 2019/5/7 بتـاريخ للشركة العاديه العامه الجمعيه انعقاد تاريخ من اعتبارا  

 دون ساريه اعتبارها و المنتـدب العضـو/  السيـد و االدارة ـسمجل رئيـس/  السيـد من لكال   الممنوحه واالختصاصات والصالحيات

 2129   برقم    20190718:  تاريخ ،. عليها تعديالت اي احداث

    20190718:  تاريخ ، عبدالكريم على ايهاب/ السيد ويمثلها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  151

 69289   برقم

:  تاريخ ، عبدالكريم على ايهاب/ السيد ويمثلها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخليجية االحمر البحر شركة ممثل -  152

 69289   برقم    20190718

:  تاريخ ، عبدالكريم على ايهاب/ السيد ويمثلها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخيرية السعيد شركة ممثل -  153

 69289   برقم    20190718

    20190718:  تاريخ ، عبدالكريم على ايهاب/ السيد ويمثلها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  154

 69289   برقم

    20190718:  تاريخ ، عبدالكريم على ايهاب/ السيد ويمثلها  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  155

 69289   برقم

:  تاريخ ، عزام محمد السيد حسن/ ويمثلهاالسيد -0  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  156

 69289   برقم    20190718

 تاريخ ، عزام محمد السيد حسن/ ويمثلهاالسيد -0  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخليجية االحمر البحر شركة ممثل -  157

 69289   برقم    20190718: 

:  تاريخ ، عزام محمد السيد حسن/ ويمثلهاالسيد -0  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخيرية السعيد شركة ممثل -  158

 69289   برقم    20190718

:  تاريخ ، عزام محمد السيد حسن/ ويمثلهاالسيد -0  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  159

 69289   برقم    20190718

    20190718:  تاريخ ، عزام محمد السيد حسن/ ويمثلهاالسيد -0  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  160

 69289   برقم

 اعتبارا قادمة اتسنو ثالث لمدة االدارة مجلس مدة تجديد -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  161

 69289   برقم    20190718:  تاريخ ، 2022/4/20 الى 2019/4/21 من

 سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس مدة تجديد -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخليجية االحمر البحر شركة ممثل -  162

 69289   برقم    20190718:  تاريخ ، 2022/4/20 الى 2019/4/21 من اعتبارا قادمة

 قادمة سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس مدة تجديد -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخيرية السعيد شركة ممثل -  163

 69289   برقم    20190718:  تاريخ ، 2022/4/20 الى 2019/4/21 من اعتبارا



 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

 اعتبارا قادمة سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس مدة تجديد -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  164

 69289   برقم    20190718:  تاريخ ، 2022/4/20 الى 2019/4/21 من

 من اعتبارا قادمة سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس مدة تجديد -  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  165

 69289   برقم    20190718:  تاريخ ، 2022/4/20 الى 2019/4/21

 3570   برقم    20190721:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جاد العزيز عبد الحميد عبد ايناس -  166

 3570   برقم    20190721:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البرعي ابراهيم صبري مازن -  167

 3570   برقم    20190721:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عفيفي الباقي عبد محمد محمد -  168

   برقم    20190721:  تاريخ ، منتدب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن السيد المندوه وائل -  169

3570 

 الوارده االداراة مجلس صالحيات علي االبقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جاد العزيز عبد الحميد عبد ايناس -  170

 3570   برقم    20190721:  تاريخ ،. هي كما االساسي بالنظام 32 بالماده

 الوارده االداراة مجلس صالحيات علي االبقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البرعي ابراهيم صبري مازن -  171

 3570   برقم    20190721:  تاريخ ،. هي كما االساسي بالنظام 32 بالماده

 الوارده االداراة مجلس صالحيات علي االبقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عفيفي الباقي عبد محمد محمد -  172

 3570   برقم    20190721:  تاريخ ،. هي كما االساسي بالنظام 32 بالماده

 االداراة مجلس صالحيات علي االبقاء مع  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن السيد المندوه وائل -  173

 3570   برقم    20190721:  تاريخ ،. هي كما االساسي بالنظام 32 بالماده الوارده

 اند اويل بى اى تى سى شركة عن ممثال-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العظيم عبد الدين نور وليد -  174

 2970   برقم    20190721:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة - ليمتد انترناشيونال غاز

 اند اويل بى اى تى سى شركة عن ممثال-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العظيم عبد الدين نور وليد -  175

 2970   برقم    20190721:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة - ليمتد انترناشيونال غاز

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن ممثال-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جنينة احمد رضا حسام -  176

 2970   برقم    20190721:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة - ليمتد

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن ممثال-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جنينة احمد رضا حسام -  177

 2970   برقم    20190721:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة - ليمتد

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن ممثال-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جنينه احمد رضا عمرو -  178

 2970   برقم    20190721:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة - ليمتد

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن ممثال-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جنينه احمد رضا عمرو -  179

 2970   برقم    20190721:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة - ليمتد

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن ممثال-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ةجنين محمد احمد عصام -  180

 2970   برقم    20190721:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة - ليمتد

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن ممثال-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جنينة محمد احمد عصام -  181

 2970   برقم    20190721:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة - ليمتد

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن ممثال-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فريد احمد هانى محمد -  182

 2970   برقم    20190721:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة - ليمتد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن ممثال-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فريد احمد هانى محمد -  183

 2970   برقم    20190721:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة - ليمتد

 اند اويل بى اى تى سى شركة عن وممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العظيم عبد الدين نور وليد -  184

 بالشركة الخاصه الشيكات علي التوقيع كذا و البنوك لدي الشركة حسابات تشغيل و غلق و فتح في تفويضه -.ليمتد انترناشيونال غاز

 2970   برقم    20190721:  تاريخ ،

 اند اويل بى اى تى سى شركة عن وممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العظيم عبد الدين نور وليد -  185

 بالشركة الخاصه الشيكات علي التوقيع كذا و البنوك لدي الشركة حسابات تشغيل و غلق و فتح في تفويضه -.ليمتد انترناشيونال غاز

 2970   برقم    20190721:  تاريخ ،

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن وممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جنينة احمد رضا حسام -  186

:  تاريخ ، بالشركة الخاصه الشيكات علي التوقيع كذا و البنوك لدي الشركة حسابات تشغيل و غلق و فتح في تفويضه -.ليمتد

 2970   برقم    20190721

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن مثالوم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جنينة احمد رضا حسام -  187

:  تاريخ ، بالشركة الخاصه الشيكات علي التوقيع كذا و البنوك لدي الشركة حسابات تشغيل و غلق و فتح في تفويضه -.ليمتد

 2970   برقم    20190721

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن وممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جنينه احمد رضا عمرو -  188

:  تاريخ ، بالشركة الخاصه الشيكات علي التوقيع كذا و البنوك لدي الشركة حسابات تشغيل و غلق و فتح في تفويضه -.ليمتد

 2970   برقم    20190721

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن وممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جنينه احمد رضا عمرو -  189

:  تاريخ ، بالشركة الخاصه الشيكات علي التوقيع كذا و البنوك لدي الشركة حسابات تشغيل و غلق و فتح في تفويضه -.ليمتد

 2970   برقم    20190721

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن وممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جنينة محمد احمد عصام -  190

:  تاريخ ، بالشركة الخاصه الشيكات علي التوقيع كذا و البنوك لدي الشركة حسابات تشغيل و غلق و فتح في تفويضه -.ليمتد

 2970   برقم    20190721

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن وممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جنينة محمد احمد عصام -  191

:  تاريخ ، بالشركة الخاصه الشيكات علي التوقيع كذا و البنوك لدي الشركة حسابات تشغيل و غلق و فتح في تفويضه -.ليمتد

 2970   برقم    20190721

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن وممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فريد احمد هانى محمد -  192

:  تاريخ ، بالشركة الخاصه الشيكات علي التوقيع كذا و البنوك لدي الشركة حسابات تشغيل و غلق و فتح في تفويضه -.ليمتد

 2970   برقم    20190721

 انترناشيونال غاز اند اويل بى اى تى سى شركة عن وممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فريد احمد هانى محمد -  193

:  تاريخ ، بالشركة الخاصه الشيكات علي التوقيع كذا و البنوك لدي الشركة حسابات تشغيل و غلق و فتح في تفويضه -.ليمتد

 2970   برقم    20190721

 مجلس رئيس للسيد يكون ان علي الموافقه تم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  هللا عوض يوسف هللا عوض يوسف -  194

 عقود علي و الحكوميه الجهات لدي الشركة عن التوقيع في الحق منفردا هللا عوض يوسف هللا عوض يوسف/  الدكتور االداره

    20190722:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في البنوك لصالح التوكيل حق له و للغير او للنفس انواعها بكافة الرهن و االقتراض

 41979   برقم

:  تاريخ ،. لالستثمار السويس قناة شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ميعاد ابراهيم عباس اسامة -  195

 19421   برقم    20190725



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، لالستثمار السويس قناة شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  غيط ابو نبوى مصطفى نبوى -  196

 4883   برقم    20190725

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  197

 1003   برقم    20190725

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  198

 1003   برقم    20190725

    20190725:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر/  شركة عن ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  على محفوظ نجيب -  199

 1003   برقم

    20190725:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر/  شركة عن ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  على محفوظ نجيب -  200

 1003   برقم

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  201

 1003   برقم    20190725

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  202

 1003   برقم    20190725

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكريم عبد علي ابايه -  203

 1003   برقم    20190725

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكريم عبد علي ايهاب -  204

 1003   برقم    20190725

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد محمد السيد حسن -  205

 1003   برقم    20190725

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد محمد السيد حسن -  206

 1003   برقم    20190725

    20190725:  تاريخ ، الخيريه السعيد/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  207

 1003   برقم

    20190725:  تاريخ ، الخيريه السعيد/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  208

 1003   برقم

   برقم    20190725:  تاريخ ، الخيريه السعيد/  شركة عن ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  على محفوظ نجيب -  209

1003 

   برقم    20190725:  تاريخ ، الخيريه السعيد/  شركة عن ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  على محفوظ نجيب -  210

1003 

    20190725:  تاريخ ، الخيريه السعيد/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  211

 1003   برقم

    20190725:  تاريخ ، الخيريه السعيد/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  212

 1003   برقم

    20190725:  تاريخ ، الخيريه السعيد/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكريم عبد علي ايهاب -  213

 1003   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190725:  تاريخ ، الخيريه السعيد/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكريم عبد علي ايهاب -  214

 1003   برقم

:  تاريخ ، الخيريه السعيد/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد محمد السيد حسن -  215

 1003   برقم    20190725

:  تاريخ ، الخيريه السعيد/  شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد محمد السيد حسن -  216

 1003   برقم    20190725

 كافه تجديد مع سنوات ثالث لمده االداره مجلس مده تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  217

 دون ساريه اعتبارها و المنتدب العضو السيد و االداره مجلس رئيس/  للسيد الممنوحه االختصاصات و الصالحيات و السلطات

 1003   برقم    20190725:  تاريخ ، عليها تعديالت اي احداث

 كافه تجديد مع سنوات ثالث لمده االداره مجلس مده تجديد  ادارة مجلس رئيس  اهمةمس شركة  سعيد محمد على محفوظ -  218

 دون ساريه اعتبارها و المنتدب العضو السيد و االداره مجلس رئيس/  للسيد الممنوحه االختصاصات و الصالحيات و السلطات

 1003   برقم    20190725:  تاريخ ، عليها تعديالت اي احداث

 و السلطات كافه تجديد مع سنوات ثالث لمده االداره مجلس مده تجديد  منتدب عضو  مساهمة شركة  على محفوظ نجيب -  219

 اي احداث دون ساريه اعتبارها و المنتدب العضو السيد و االداره مجلس رئيس/  للسيد الممنوحه االختصاصات و الصالحيات

 1003   برقم    20190725:  تاريخ ، عليها تعديالت

 و السلطات كافه تجديد مع سنوات ثالث لمده االداره مجلس مده تجديد  منتدب عضو  مساهمة شركة  على محفوظ نجيب -  220

 اي احداث دون ساريه اعتبارها و المنتدب العضو السيد و االداره مجلس رئيس/  للسيد الممنوحه االختصاصات و الصالحيات

 1003   برقم    20190725:  تاريخ ، عليها تعديالت

 كافه تجديد مع سنوات ثالث لمده االداره مجلس مده تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  221

 دون ساريه اعتبارها و المنتدب العضو السيد و االداره مجلس رئيس/  للسيد الممنوحه االختصاصات و الصالحيات و السلطات

 1003   برقم    20190725:  تاريخ ، عليها تعديالت اي احداث

 كافه تجديد مع سنوات ثالث لمده االداره مجلس مده تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  222

 دون ساريه اعتبارها و المنتدب العضو السيد و االداره مجلس رئيس/  للسيد الممنوحه االختصاصات و الصالحيات و السلطات

 1003   برقم    20190725:  تاريخ ، عليها تعديالت اي احداث

 كافه تجديد مع سنوات ثالث لمده االداره مجلس مده تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكريم عبد علي ايهاب -  223

 دون ساريه اعتبارها و المنتدب العضو السيد و االداره مجلس رئيس/  للسيد الممنوحه االختصاصات و الصالحيات و السلطات

 1003   برقم    20190725:  تاريخ ، عليها تعديالت اي احداث

 كافه تجديد مع سنوات ثالث لمده االداره مجلس مده تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكريم عبد علي ايهاب -  224

 دون ساريه اعتبارها و المنتدب العضو السيد و االداره مجلس رئيس/  للسيد الممنوحه االختصاصات و الصالحيات و السلطات

 1003   برقم    20190725:  تاريخ ، عليها تعديالت اي احداث

 تجديد مع سنوات ثالث لمده االداره مجلس مده تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد محمد السيد حسن -  225

 ساريه اعتبارها و المنتدب العضو السيد و االداره مجلس رئيس/  للسيد الممنوحه االختصاصات و الصالحيات و السلطات كافه

 1003   برقم    20190725:  تاريخ ، عليها تعديالت اي احداث دون

 تجديد مع سنوات ثالث لمده االداره مجلس مده تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد محمد السيد حسن -  226

 ساريه اعتبارها و المنتدب العضو السيد و االداره مجلس رئيس/  للسيد الممنوحه االختصاصات و الصالحيات و السلطات كافه

 1003   برقم    20190725:  تاريخ ، عليها تعديالت اي احداث دون

 ،. متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل -  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح السيد مصطفي السيد احمد -  227

 40500   برقم    20190725:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ،. متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل -  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح علي السيد مصطفى السيد -  228

 40500   برقم    20190725:  تاريخ

 والرهن القرض عقود علي التوقيع حق منفردا له -  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح السيد مصطفي السيد احمد -  229

( صبح مصطفي السيد احمد) الثاني والشريك( صبح علي السيد مصطفى السيد) األول للشريك و. البنوك كافة امام والمسئولية

:  تاريخ ،. مجتمعين البنوك كافة امام والمسئوليه والرهن القرض عقود علي التوقيع حق ولهم مجتمعين المتضامنين الشركاء

 40500   برقم    20190725

 والرهن القرض عقود علي التوقيع حق منفردا له -  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح علي السيد مصطفى السيد -  230

( صبح مصطفي السيد احمد) الثاني والشريك( صبح علي السيد مصطفى السيد) األول للشريك و. البنوك كافة امام والمسئولية

:  تاريخ ،. مجتمعين البنوك كافة امام والمسئوليه والرهن القرض عقود علي التوقيع حق ولهم مجتمعين المتضامنين الشركاء

 40500   برقم    20190725

   برقم    20190729:  تاريخ ، للوفاه خروج -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف محمد طاهر مصطفى يسرية -  231

4153 

 4153   برقم    20190729:  تاريخ ، للوفاه خروج -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد عنتر سالى -  232

:  تاريخ ، للوفاه خروج -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الكفراوى احمد محمد سمير احمد محمد -  233

 4153   برقم    20190729

 تاريخ ، للوفاه خروج -  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الكفراوى احمد محمد سمير احمد محمود -  234

 4153   برقم    20190729: 

 4153   برقم    20190729:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف محمد طاهر مصطفى يسرية -  235

 4153   برقم    20190729:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد عنتر سالى -  236

    20190729:  تاريخ ،   منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الكفراوى احمد محمد سمير احمد محمد -  237

 4153   برقم

:  تاريخ ،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الكفراوى احمد محمد سمير احمد محمود -  238

 4153   برقم    20190729

 بنفس االدارة مجلس تشكيل اعادة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف محمد طاهر مصطفى يسرية -  239

 4153   برقم    20190729:  تاريخ ، السابقة االختصاصات

 ، السابقة االختصاصات بنفس دارةاال مجلس تشكيل اعادة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد عنتر سالى -  240

 4153   برقم    20190729:  تاريخ

 االدارة مجلس تشكيل اعادة -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الكفراوى احمد محمد سمير احمد محمد -  241

 4153   برقم    20190729:  تاريخ ، السابقة االختصاصات بنفس

 مجلس تشكيل اعادة -  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الكفراوى احمد محمد سمير احمد محمود -  242

 4153   برقم    20190729:  تاريخ ، السابقة االختصاصات بنفس االدارة

 وادارى مالى مدير رضوان سمير محمد أحمد/  السيد يكلف*   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  لكوظ محمد احمد احمد -  243

 -:  الساده من أى من توقيعين البنوك لدى الشركه حسابات من المصرفيه والمعامالت الشيكات على التوقيع حق ويكون.  للشركه

 مجلس رئيس نائب - إبراهيم محمد زكى جعفر/  المهندس أو - الشركه ادارة مجلس رئيس - لكوظ محمد أحمد أحمد/  المهندس

 أحد يكون أن على - للشركه واالدارى المالى المدير - رضوان سمير محمد أحمد/  واالستاذ - المنتدب والعضو الشركه ادارة

 75264   برقم    20190729:  تاريخ ،.  للشركه واالدارى المالى للمدير التوقيعين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الرسمية الجهات أمام يةوالمسئول والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  جوده كامل محمد وهبى -  244

 . 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

 من فيها بما الشركة اصول لكافة انواعها بكافة والرهن االقتراض عقود علي والتوقيع االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 4239   برقم    20190729:  تاريخ ، ثابت

 جميع مع التعامل صور كافة وله للغير او للنفس وذلك ومنقول  متضامن شريك  بسيطة توصية  جوده كامل محمد وهبى -  245

 الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله العقارى الشهر لدى والتوقيع والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد

 4239   برقم    20190729:  تاريخ ، بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 البنوك لصالح وذلك الغير توكيل او تفويض حق وله باألجل أو  متضامن شريك  بسيطة توصية  جوده كامل محمد وهبى -  246

 4239   برقم    20190729:  تاريخ ،.  الغير كفالة عقود على التوقيع حق وله ذكر ما بعض أو كل فى الغير او

 المعامالت في التوقيع سلطات من جوزيف مىتو/ السيد حذف-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد عقيل سهيل -  247

  وتعيين للشركة" 2" رقم للمجموعة البنكية

 .منه بدال -27701070400197  الشخصية اثبات رقم- مصري الجنسية- سلطان أحمد محمد مصطفى/ السيد

 : التالى النحو على"2" رقم المجموعة في الشركة عن التوقيعات أصحاب يصبح وبذلك

  سينج أجاى-1

 مانيبادام سام -2

 سلطان احمد محمد مصطفى-3

 اجاى/  السيد تفويض للشركة المملوكة و استعمالها يتم ال التي و القديمة السيارات و المعدات بعض في التصرف على الموافقة -2

 5978   برقم    20190730:  تاريخ ، اتخاذ في سينج

 كافة و البيع عقود على التوقيع و الالزمة اإلجراءات كافة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد عقيل سهيل -  248

 5978   برقم    20190730:  تاريخ ،.  الشركة عن نيابة الصدد هذا في الالزمة المستندات و األوراق

 تشكيله و االدارة مجلس أعضاء الساده عضوية تجديد -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد امين شيرين -  249

 4471   برقم    20190730:  تاريخ ، التالي النحو علي

 مجلس أعضاء الساده عضوية تجديد -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمود محمد الدين جمال هانى -  250

 4471   برقم    20190730:  تاريخ ، التالي النحو علي تشكيله و االدارة

 و االدارة مجلس أعضاء الساده عضوية تجديد -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين جمال خالد -  251

 4471   برقم    20190730:  تاريخ ، التالي النحو علي تشكيله

 و االدارة مجلس أعضاء الساده عضوية تجديد -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين صالح عمرو -  252

 4471   برقم    20190730:  تاريخ ، التالي النحو علي تشكيله

 علي تشكيله و االدارة مجلس أعضاء الساده عضوية تجديد -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خاطر ابو مبارك نعمت -  253

 4471   برقم    20190730:  تاريخ ، التالي النحو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 علي تشكيله و االدارة مجلس أعضاء الساده عضوية تجديد -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد امين رانيا -  254

 4471   برقم    20190730:  تاريخ ، التالي النحو

/  للسيد والتوقيع االدارة حق يكون -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد القادر عبد احمد القادر عبد -  255

 وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا(  المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس)   احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر

 باسم ذلك وكل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 المودع الشركة مال راس عن االفراج وحق وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى الحق وله ولصالحها الشركة

 8508   برقم    20190730:  تاريخ ، االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة بالبنك

 الحسابات وغلق وفتح  والرهن  منتدب ووعض ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد القادر عبد احمد القادر عبد -  256

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق منفردا له وكذلك الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق و العقارية

    20190730:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 8508   برقم

 لمدة الشركة ادارة مجلس مدة تجديد -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المصري حسن الفتاح عبد محمد -  257

:  تاريخ ، للشركة التجاري بالسجل هي كما المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس صالحيات جميع علي البقاء مع مماثلة

 43874   برقم    20190730

 لمدة الشركة ادارة مجلس مدة تجديد -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المصري حسن الفتاح عبد محمد -  258

:  تاريخ ، للشركة التجاري بالسجل هي كما المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس صالحيات جميع علي البقاء مع مماثلة

 43874   برقم    20190730

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،(  استقاله)  -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسين محمد حسين مروة -  259

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،(  استقاله)  -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسين محمد حسين مروة -  260

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،(  استقاله)  -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسين محمد حسين مروة -  261

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،(  استقاله)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد حسين مروة -  262

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،(  استقاله)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد حسين مروة -  263

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،(  استقاله)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد حسين مروة -  264

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  265

 79585   برقم    20190730

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  266

 79585   برقم    20190730

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  267

 79585   برقم    20190730

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  268

 79585   برقم    20190730

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد مدمح -  269

 79585   برقم    20190730

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  270

 79585   برقم    20190730



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  271

 79585   برقم    20190730

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  272

 79585   برقم    20190730

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  273

 79585   برقم    20190730

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  274

 79585   برقم    20190730

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  275

 79585   برقم    20190730

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  276

 79585   برقم    20190730

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  277

 79585   برقم    20190730

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  278

 79585   برقم    20190730

:  تاريخ ،(  استقاله)  -  منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  279

 79585   برقم    20190730

   برقم    20190730:  تاريخ ،(  استقاله)  -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  280
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 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
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 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة
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 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير
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 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة
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 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  455
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 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 



 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
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 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  457

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي هاوتمثيل الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  458

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  459

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  460

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  461

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  462

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير ميةالحكو الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 



 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

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  463

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  464

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  اريخت ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  465

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  466

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  467

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  468

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  469

 محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة

 السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي

 الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، لحكوميةا وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها



 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

 مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  470

 محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة

 السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي

 الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها

 مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  471

 محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة

 السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي

 الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  منتدب عضو  تضامن شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  472

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  منتدب وعض  تضامن شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  473

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  منتدب عضو  تضامن شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  474

 عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس رئيس

 فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد الوهاب

 في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات بيع

   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة

79585 

 مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  475

 محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة

 السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي

 الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها

 مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  476

 محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة

 السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي

 الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها

 مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  477

 محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة

 السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي



 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

 الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها

 مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  478

 محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة

 السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي

 الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها

 مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  479

 محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة

 السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي

 الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة

 79585   برقم    20190730 : تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها

 مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  480

 محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة

 السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي

 الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها

 رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  موداك سوجاند اشيش -  481

 الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس

 بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد

 إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة

 رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  موداك سوجاند اشيش -  482

 الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام ركةالش تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس

 بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد

 إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة

 رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  موداك سوجاند اشيش -  483

 الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس

 بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد

 إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة

 رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  موداك سوجاند اشيش -  484

 الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس

 بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش نافبدم/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد

 إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة

 رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  موداك سوجاند اشيش -  485

 الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس

 بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد

 إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة



 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

 رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  موداك سوجاند اشيش -  486

 الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس

 بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد

 إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة

 اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  487

 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير

 اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  488

 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير

 اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  489

 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير

 رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  موداك سوجاند اشيش -  490

 الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس

 بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد

 إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة

 رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  موداك سوجاند اشيش -  491

 الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس

 بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد

 إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة

 رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  موداك سوجاند اشيش -  492

 الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا   اإلدارة مجلس

 بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب - العربي محمد

 إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة المملوكة السيارات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير لدي وتمثيلها الشركة

 اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  Ashish Joshi جوشي أشيش -  493

 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير

 اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  Ashish Joshi جوشي أشيش -  494

 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  



 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

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير

 اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  Ashish Joshi جوشي أشيش -  495

 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير

 اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  496

 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير

 اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  497

 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير

 اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  498

 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او فردينمن الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير

 منفردا   اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد علي حامد حاتم -  499

 نائب - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل

 للشركة المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس

 الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل

 منفردا   اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد علي حامد حاتم -  500

 نائب - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل

 للشركة المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس

 الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل

 منفردا   اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد علي حامد حاتم -  501

 نائب - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل

 للشركة المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس

 الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل

 منفردا   اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  محمد علي حامد حاتم -  502

 نائب - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل

 للشركة المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس



 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

 الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل

 منفردا   اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  محمد علي حامد حاتم -  503

 نائب - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل

 للشركة المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس

 الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل

 منفردا   اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  محمد علي حامد حاتم -  504

 نائب - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل

 للشركة المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس

 الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل

 اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  حسين محمد حسين مروة -  505

 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير

 اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  حسين محمد حسين مروة -  506

 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير

 اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  حسين محمد حسين مروة -  507

 - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل منفردا  

 المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس نائب

 لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق للشركة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل الغير

 منفردا   اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  محمد علي حامد حاتم -  508

 نائب - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل

 للشركة المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس

 الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل

 منفردا   اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  محمد علي حامد حاتم -  509

 نائب - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل

 للشركة المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس

 الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل

 منفردا   اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و-  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  محمد علي حامد حاتم -  510

 نائب - العربي محمد الوهاب عبد محمد/  السيد أو اإلدارة مجلس رئيس شوغ دورجيش/  للسيد يكون و القضاء أمام الشركة تمثيل

 للشركة المملوكة السيارات بيع فى الحق(   منفردين)  منتدب عضو - ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو عضو و األدارة مجلس رئيس

 الغير لدي وتمثيلها الشركة إدارة في والحق مجتمعين او منفردين الحكومية وغير الحكومية الجهات امام الشركة تمثيل في والحق

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام بإسمها والتعامل



 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

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسين محمد حسين مروة -  511

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في تهالمساعد الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسين محمد حسين مروة -  512

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسين محمد حسين مروة -  513

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين نوتعيي الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد حسين مروة -  514

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد حسين مروة -  515

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   رقمب    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد حسين مروة -  516

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  517

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  518

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 



 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

 واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  519

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  520

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  521

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة كوكوالص واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  522

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  523

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي قانونيينال والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  524

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  525

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل يوعل المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 



 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

 واالتفاق والوزارات والرسمية  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  526

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  527

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون ضوالقرو البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  528

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين بينوالمحاس المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  529

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  530

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس مثالال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  531

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  532

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ عوتوقي والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة



 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

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  533

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  534

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 واالتفاق والوزارات والرسمية  منتدب عضو  تضامن شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  535

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار هيئةو العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  منتدب عضو  تضامن شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  536

 المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 واالتفاق والوزارات والرسمية  منتدب عضو  تضامن شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  537

 داتالمستن كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية الحدود علي

 والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق الالزمة

 عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة التجاري

   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة بتشغيل

79585 

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  538

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  539

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  540

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق



 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

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  541

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  542

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  543

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  موداك سوجاند اشيش -  544

 الالزمة المستندات كافة وتسليم تنفيذو وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  موداك سوجاند اشيش -  545

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 الحدود علي اقواالتف والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  موداك سوجاند اشيش -  546

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  موداك سوجاند اشيش -  547

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  موداك سوجاند اشيش -  548

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش /للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة



 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

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  موداك سوجاند اشيش -  549

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  550

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون وضوالقر البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  551

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  552

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  موداك سوجاند اشيش -  553

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار يئةوه العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  موداك سوجاند اشيش -  554

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او وتوكيل الشركة

 الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  موداك سوجاند اشيش -  555

 الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة االئتمانية

 التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك واالوراق

 بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب ومصلحة

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او لوتوكي الشركة

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  Ashish Joshi جوشي أشيش -  556

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  Ashish Joshi جوشي أشيش -  557

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة



 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

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  Ashish Joshi جوشي أشيش -  558

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  دارةا مجلس عضو  مساهمة شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  559

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  560

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  561

 واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل للشركة

 ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة والصكوك

 وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين الضرائب

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض او

 للشركة االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد علي حامد حاتم -  562

 والصكوك واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل

 الضرائب ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة

 او لوتوكي الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض

 للشركة االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد علي حامد حاتم -  563

 والصكوك واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل

 الضرائب ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة

 او وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض

 للشركة االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد علي حامد حاتم -  564

 والصكوك واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل

 الضرائب ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة

 او وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض

 للشركة االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  محمد علي حامد حاتم -  565

 والصكوك واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل

 الضرائب ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة



 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

 او وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض

 للشركة االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  محمد علي حامد حاتم -  566

 والصكوك واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل

 الضرائب ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة

 او وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض

 للشركة االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  دمحم علي حامد حاتم -  567

 والصكوك واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل

 الضرائب ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة

 او وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض

 للشركة االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  حسين محمد حسين مروة -  568

 والصكوك واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل

 الضرائب ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة

 او وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض

 للشركة االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  حسين محمد حسين مروة -  569

 والصكوك واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل

 الضرائب ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة

 او وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض

 للشركة االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  حسين محمد حسين مروة -  570

 والصكوك واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل

 الضرائب ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة

 او وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض

 للشركة االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  محمد علي حامد حاتم -  571

 والصكوك واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل

 الضرائب ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة

 او وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض

 للشركة االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  محمد علي حامد حاتم -  572

 والصكوك واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل

 الضرائب ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة

 او وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي انونيينالق والمحاسبين المحامين وتعيين

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض

 للشركة االئتمانية الحدود علي واالتفاق والوزارات والرسمية  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  محمد علي حامد حاتم -  573

 والصكوك واالوراق الالزمة المستندات كافة وتسليم وتنفيذ وتوقيع والرهون والقروض البنوك مع االئتمان انواع جميع وتفعيل

 الضرائب ومصلحة التجاري والسجل االستثمار وهيئة العقاري الشهر الحصر وليس المثال سبيل وعلي المختصة للجهات المطلوبة

 او وتوكيل الشركة بتشغيل عالقة له شأن اي في لمساعدتها الشركة تحتاجة خبير واي القانونيين والمحاسبين المحامين وتعيين

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، دورجيش/ للسيد يكون و ماذكر؛ بعض او كل في الغير تفويض



 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

 أو  ميدو سوريش بدمناف/ السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسين محمد حسين مروة -  574

 العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد

 في بنك أي طرف المفتوحة الشركة حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو

 لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك

 أو  ميدو سوريش بدمناف/ السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسين محمد حسين مروة -  575

 العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد

 في بنك أي طرف المفتوحة الشركة حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو

 لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك

 أو  ميدو سوريش بدمناف/ السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسين محمد حسين مروة -  576

 العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد

 في بنك أي طرف المفتوحة الشركة حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو

 لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو رونياإللكت البريد طريق عن سواء البنوك

 أو  ميدو سوريش بدمناف/ السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد حسين مروة -  577

 العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد

 في بنك أي طرف المفتوحة الشركة حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو

 لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك

 أو  ميدو سوريش بدمناف/ السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد حسين مروة -  578

 العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد

 في بنك أي طرف المفتوحة الشركة حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو

 لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك

 أو  ميدو سوريش بدمناف/ السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد حسين مروة -  579

 العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد

 في بنك أي طرف المفتوحة الشركة حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو

 لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك

 السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  580

/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد أو  ميدو سوريش بدمناف/

 حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو العربي محمد الوهاب عبد محمد

 إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية في بنك أي طرف المفتوحة الشركة

    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو

 79585   برقم

 السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  581

/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد أو  ميدو سوريش بدمناف/

 حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو العربي محمد الوهاب عبد محمد

 إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية في بنك أي طرف المفتوحة الشركة

    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو

 79585   برقم



 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

 السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  582

/ السيد من أى  مع عامجتم ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد أو  ميدو سوريش بدمناف/

 حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو العربي محمد الوهاب عبد محمد

 إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية في بنك أي طرف المفتوحة الشركة

    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو

 79585   برقم

 السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  583

/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد أو  ميدو سوريش بدمناف/

 حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو العربي محمد الوهاب عبد محمد

 إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية في بنك أي طرف المفتوحة الشركة

    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو

 79585   برقم

 السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  584

/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد أو  ميدو سوريش بدمناف/

 حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو العربي محمد الوهاب عبد محمد

 إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية في بنك أي طرف المفتوحة الشركة

    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو

 79585   برقم

 السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  585

/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد أو  ميدو سوريش بدمناف/

 حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو العربي محمد الوهاب عبد محمد

 إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية في بنك أي طرف المفتوحة الشركة

    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو

 79585   برقم

 السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  586

/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد أو  ميدو سوريش بدمناف/

 حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو العربي محمد الوهاب عبد محمد

 إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية في بنك أي طرف المفتوحة الشركة

    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو

 79585   برقم

 السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  587

/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي حمدم الوهاب عبد محمد/ السيد أو  ميدو سوريش بدمناف/

 حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو العربي محمد الوهاب عبد محمد

 إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية في بنك أي طرف المفتوحة الشركة

    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو

 79585   برقم

 السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  588

/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد أو  ميدو سوريش بدمناف/

 حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو العربي محمد الوهاب عبد محمد

 إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية في بنك أي طرف المفتوحة الشركة

    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو

 79585   برقم



 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

 السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  589

/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد أو  ميدو سوريش بدمناف/

 حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو العربي محمد الوهاب عبد محمد

 إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية في بنك أي طرف المفتوحة الشركة

    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو

 79585   برقم

 السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  590

/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد أو  ميدو سوريش بدمناف/

 حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو العربي محمد الوهاب عبد محمد

 إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية في بنك أي طرف المفتوحة الشركة

    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو

 79585   برقم

 السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  591

/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش فبدمنا/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد أو  ميدو سوريش بدمناف/

 حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو العربي محمد الوهاب عبد محمد

 إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية في بنك أي طرف المفتوحة الشركة

    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو

 79585   برقم

 السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  592

/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد أو  ميدو سوريش بدمناف/
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 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك

 أو  ميدو سوريش بدمناف/ السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  حسين محمد حسين مروة -  631

 العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد

 في بنك أي طرف المفتوحة الشركة حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو

 لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك

 أو  ميدو سوريش بدمناف/ السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  حسين محمد حسين مروة -  632

 العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد

 في بنك أي طرف المفتوحة الشركة حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو

 لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك

 أو  ميدو سوريش بدمناف/ السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  حسين محمد حسين مروة -  633

 العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد

 في بنك أي طرف المفتوحة الشركة حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو

 لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك

 أو  ميدو سوريش بدمناف/ السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  محمد علي حامد حاتم -  634

 العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد

 في بنك أي طرف المفتوحة الشركة حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو

 لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك

 أو  ميدو سوريش بدمناف/ السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  محمد علي حامد حاتم -  635

 العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد

 في بنك أي طرف المفتوحة الشركة حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو

 لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك

 أو  ميدو سوريش بدمناف/ السيد من أى مع مجتمعا  شوغ  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  محمد علي حامد حاتم -  636

 العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد من أى  مع مجتمعا ميدو سوريش بدمناف/ السيد أو ؛ العربي محمد الوهاب عبد محمد/ السيد

 في بنك أي طرف المفتوحة الشركة حسابات من مبالغ أية سحب أو إيداع ؛ البنوك حسابات فتح حق -  شوغ دورجيش/ السيد أو

 لدى معتمدة توقيعات أي تعديل أو إضافة الضمان؛ خطابات فتح للبنوك؛ مستندات أية تقديم و التوقيع حق العربية؛ مصر جمهورية

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ، وسيلة أية أو الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن سواء البنوك



 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

 بقبول البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسين محمد حسين مروة -  637

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم

 بقبول البنوك إخطار البنوك؛ مع ليهاع اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسين محمد حسين مروة -  638

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم

 بقبول البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسين محمد حسين مروة -  639

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم

 بقبول البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد حسين مروة -  640

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم

 بقبول البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد حسين مروة -  641

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون اعليه التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم

 بقبول البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد حسين مروة -  642

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  643

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  644

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس بنائ  بسيطة توصية  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  645

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  646

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،



 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

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  647

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  648

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية عتماداتاإل لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  649

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  650

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس بنائ  مساهمة شركة  العربى محمد الوهاب عبد محمد -  651

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  652

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  653

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  654

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  655

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  656

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،



 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

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  657

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  658

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  659

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  660

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  منتدب عضو  تضامن شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  661

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  منتدب عضو  تضامن شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش فبدمنا -  662

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  منتدب عضو  تضامن شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  663

 جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛

. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و التحصيل مستندات

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  664

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  665

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  666

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730



 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

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  667

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  668

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  669

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  موداك سوجاند اشيش -  670

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  موداك سوجاند اشيش -  671

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  موداك سوجاند اشيش -  672

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  اكمود سوجاند اشيش -  673

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  موداك سوجاند اشيش -  674

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  موداك سوجاند اشيش -  675

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  676

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم



 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

 البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  677

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم

 البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  678

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  موداك سوجاند اشيش -  679

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول نوكالب

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  موداك سوجاند اشيش -  680

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  موداك سوجاند اشيش -  681

 التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول البنوك

:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات كافة و

 79585   برقم    20190730

 البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  Ashish Joshi جوشي أشيش -  682

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم

 البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  Ashish Joshi جوشي أشيش -  683

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم

 البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  Ashish Joshi جوشي أشيش -  684

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم

 البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  685

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم

 البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  686

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات

 79585   برقم



 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

 البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  687

 كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات، جميع بقبول

    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات مستندات
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 جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد علي حامد حاتم -  688
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   برقم    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات
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 جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد علي حامد حاتم -  689

 مستندات كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات،

   برقم    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات

79585 

 جميع بقبول البنوك إخطار البنوك؛ مع عليها اإلتفاق يتم أخرى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد علي حامد حاتم -  690

 مستندات كافة و التحصيل مستندات جميع بقبول البنوك إخطار و المستندية اإلعتمادات لفتح بالنسبة أما - ؛ الحوالت و الشيكات،

   برقم    20190730:  تاريخ ،. منفردا التوقيع سلطات لهم الممنوح السادة من ألي فتكون عليها التوقيع و اإلستيرادية العمليات
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 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

   برقم    20190730:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  715

79585 

   برقم    20190730:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  716

79585 

   برقم    20190730:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  717

79585 

   برقم    20190730:  تاريخ ،   منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش نافبدم -  718

79585 

   برقم    20190730:  تاريخ ،   منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  719

79585 

   برقم    20190730:  تاريخ ،   منتدب عضو  بسيطة توصية  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  720

79585 

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  721

 79585   برقم    20190730:  ريختا ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  722

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  723

   برقم    20190730:  تاريخ ،   منتدب عضو  تضامن شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  724

79585 

   برقم    20190730:  تاريخ ،   منتدب عضو  تضامن شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  725

79585 

   برقم    20190730:  تاريخ ،   منتدب عضو  تضامن شركة  Padmanbh Surech Maydeo ميدو سوريش بدمناف -  726

79585 

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة لسمج رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  727

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  728

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  729

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  730

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  731

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   رةادا مجلس رئيس  بسيطة توصية  -Durgesh Chugh- شوغ دورجيش -  732

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  موداك سوجاند اشيش -  733

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  موداك سوجاند اشيش -  734

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  موداك سوجاند اشيش -  735

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  موداك سوجاند اشيش -  736



 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

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  موداك سوجاند اشيش -  737

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  تضامن شركة  موداك سوجاند اشيش -  738

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  739

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  740

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  741

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  موداك سوجاند اشيش -  742

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  موداك سوجاند اشيش -  743

 79585   قمبر    20190730:  تاريخ ،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  موداك سوجاند اشيش -  744

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  Ashish Joshi جوشي أشيش -  745

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  Ashish Joshi جوشي أشيش -  746

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  Ashish Joshi جوشي أشيش -  747

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  748

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  749

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ashish Joshi جوشي أشيش -  750

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد علي حامد حاتم -  751

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد علي حامد حاتم -  752

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد علي حامد حاتم -  753

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  محمد علي حامد حاتم -  754

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  محمد علي حامد حاتم -  755

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  محمد علي حامد حاتم -  756

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  حسين محمد حسين مروة -  757

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  حسين محمد حسين مروة -  758

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  حسين محمد حسين مروة -  759

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  محمد علي حامد حاتم -  760

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  محمد علي حامد حاتم -  761

 79585   برقم    20190730:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  محمد علي حامد حاتم -  762

 و االداره مجلس تشكيل تجديد -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمود محمد الدين جمال هانى -  763

 68880   برقم    20190730:  تاريخ ، التجاري بالسجل الوارده صالحياته



 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

 و االداره مجلس تشكيل تجديد -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمود محمد الدين جمال هانى -  764

 68880   برقم    20190730:  تاريخ ، التجاري بالسجل الوارده صالحياته

 و االداره مجلس تشكيل تجديد -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمود محمد الدين جمال هانى -  765

 68880   برقم    20190730:  تاريخ ، التجاري بالسجل الوارده صالحياته

 النحو على للشركة التنفيذي الرئيس صالحيات تحديد على الموافقة -  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  766

 :اآلتي

 : التالية التوقيع سلطات منفردا ، للشركة، التنفيذي للرئيس يكون       

 .القضاء أمام الشركة تمثيل .1

 .الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة أمام الشركة تمثيل .2

 وهيئة والبلديات المحافظات ذلك في بما الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم والتوقيع التعامل .3

 ، الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة الصناعية التنمية وهيئة الجمارك ومصالح العقاري الشهر مكاتب وكافة االجتماعية؛ التأمينات

 5978   برقم    20190730:  تاريخ

 وكذلك الحرة؛ والمناطق لالستثمار العامة والهيئة المالية للرقابة العامة والهيئة  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  767

 الشرطة أقسام أمام الشركة تمثيل

 الطلبات كافة واستالم وتقديم فروعها وكافة إداراتها بكافة الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة أمام الشركة تمثيل .4

 واستخراج الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة لدي الشركة ملف لىع واالطالع عنها ونيابة الشركة باسم والتوقيع والمستندات

:  تاريخ ، للتأسيس الالزمة اإلجراءات كافة واتخاذ الشركة باسم الشركات أنواع كافة لتأسيس توكيالت إصدار. األصل طبق صور

 5978   برقم    20190730

 الشهادات واستالم وتقديم التأسيس تحت الشركة باسم البنكية الحسابات وفتح  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  768

 .التأسيس تحت للشركات البنكية

 والمستندات الطلبات كافة واستالم وتقديم فروعها وكافة إداراتها بكافة المالية للرقابة العامة الهيئة أمام الشركة تمثيل .5

 .األصل طبق صور واستخراج المالية للرقابة العامة الهيئة لدي الشركة ملف على واالطالع عنها ونيابة الشركة باسم والتوقيع

 .عنها ونيابة الشركة باسم والتوقيع والمستندات الطلبات كافة واستالم وتقديم المصرية البورصة أمام الشركة تمثيل .6

 5978   برقم    20190730:  تاريخ ، تمثيل .7

 إداراتها بكافة المركزي والحفظ والتسوية للمقاصة مصر شركة أمام الشركة  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  769

 واإلجراءات المستندات كافة ذلك في بما عنها ونيابة الشركة باسم والتوقيع والمستندات الطلبات كافة واستالم وتقديم فروعها وكافة

 .المركزي والحفظ والتسوية للمقاصة مصر شركة الشركة أسهم لقيد الالزمة

 كافة واستالم وتقديم فروعها وكافة إداراتها بكافة والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة أمام الشركة تمثيل .8

 .عنها ونيابة الشركة باسم والتوقيع والمستندات الطلبات

 5978   برقم    20190730:  تاريخ ، الهيئة أمام الشركة تمثيل .9

 كافة واستالم وتقديم فروعها وكافة إداراتها بكافة الصناعية للتنمية العامة  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  770

 .عنها ونيابة الشركة باسم والتوقيع والمستندات الطلبات

 باسم والتوقيع والمستندات الطلبات كافة واستالم وتقديم وفروعها إداراتها بكافة الجمارك مصلحة أمام الشركة تمثيل .10

 .عنها ونيابة الشركة

     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 باسم والتوقيع والمستندات الطلبات كافة واستالم وتقديم مأمورياتها بكافة العقاري الشهر مصلحة أمام الشركة تمثيل .11

 .اإليجار عقود على التاريخ إلثبات عنها ونيابة الشركة

 5978   برقم    20190730:  تاريخ ، أمام الشركة تمثيل .12

 كافة واستالم وتقديم وفروعها وإداراتها مأمورياتها بكافة الضرائب مصلحة  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  771

 .عنها ونيابة الشركة باسم والتوقيع والمستندات الطلبات

 الشركة ونماذج واختراعات التجارية الشركة عالمة وتجديد وتسجيل التجارية العالمات إدارة أمام الشركة تمثيل .13

 المتعلقة األخرى األمور وكافة وتجديدها تسجيلها إجراءات ومباشرة التسجيل طلبات بتقديم يتعلق ما كل علي والتوقيع الصناعية

:  تاريخ ، يري التي التسجيالت في المعارضة وفي وغيرها باالنتفاع بالترخيص والتأشير التعديالت كإجراء التجارية بالعالمات

 5978   برقم    20190730

 وفى المعارضات، لجان أمام الشركة تمثيل وفي الشركة بحقوق مساسا   فيها  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  772

 يري قد مستندات أو أوراق أية وعلي المسجلة الشركة ونماذج واختراعات التجارية الشركة عالمة علي يراها قد تعديالت أية إدخال

 .حمايتها أو تجديدها أو الشركة تسجيل إلتمام يلزم ما كل وفى المختصة الجهات إلى تقديمها

 .المطلوبة والموافقات التراخيص أنواع كافة وتجديد الستصدار أغراضها وضمن الشركة باسم والتوقيع التعامل .14

 5978   برقم    20190730:  تاريخ ، البيع عقود ذلك في بما العقود أنواع كافة على الشركة باسم والتوقيع إبرام حق .15

 .واالنتفاع اإليجار وعقود الشراء وعقود والنهائية االبتدائية  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  773

 الالزمة المستندات كافة على والتوقيع السيارات ذلك في بما وممتلكاتها الشركة منقوالت في الشركة باسم التصرف .16

 .المرور إدارات كافة ذلك في بما الحكومية والمصالح الهيئات كافة أمام السيارات لتسجيل

 .أنواعها بكافة التأمين بوالص وتجديد الشركة باسم التوقيع .17

 .الخدمات تقديم عقود وإبرام والتوقيع الشركة ووكالء ومستخدمي موظفي وعزل تعيين .18

 5978   برقم    20190730:  تاريخ ، حوافز خطة أو مكافأة أو تقاعدي نظام أي تعديل أو إقامة .19

 .الشركة لموظفي  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  سينج اجاي -  774

    20190730:  تاريخ ،. إليه الممنوحة الصالحيات حدود في وذلك ذكر مما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق .20

 5978   برقم

 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  775

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون

 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  776

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون

 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  777

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون

 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  778

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  779

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث
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 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  780

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون

 لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  781

 االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة جديده

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق

 لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  782

 االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة جديده

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق

 ثالث لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  783

 دون السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات
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 ثالث لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  784

 دون السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات
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 ثالث لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  785

 دون السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات
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 ثالث لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  786

 دون السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات
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 لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  787

 االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة جديده

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق

 لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  788

 االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة جديده
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 ثالث لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  789

 دون السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير

 ثالث لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  790
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 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون
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 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون

 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  797

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون

 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  798

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون

 ثالث لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  799

 دون السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير

 ثالث لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  800

 دون السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير

 جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  801

 االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق

 جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  802

 االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق

 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  803

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون

 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  804

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  805

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون

 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  806

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون

 جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  807

 االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق

 جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  808

 االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق

 جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مةمساه شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  809

 االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق

 جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  810

 االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق

 جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  811

 االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق

 جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  812

 االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق

 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  813

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون

 لمدة جديده لفترة للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  814

 السابق االدارة لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون

 للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  815

 لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل ونهمد هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة جديده لفترة

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق االدارة

 للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  816

 لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة جديده لفترة

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق االدارة

 للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  817

 لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة جديده لفترة

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق االدارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 للشركة جديد ادارة مجلس تعيين -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  818

 لمجلس والممنوحه التجاري بالسجل مدونه هي كما الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق يكون و. سنوات ثالث لمدة جديده لفترة

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،. تغيير دون السابق االدارة

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  819

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  820

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  821

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  822

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  823

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  824

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  825

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  826

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، رناشيونالإنت

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  827

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  828

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  829

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  830

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  831

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  832

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  833

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  834

 31   برقم    20190730:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  835

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  836

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  837

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  838

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  839

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  840

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  841

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  842

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  843

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  844

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  845

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  846

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  847

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  848

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  849

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  850

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  851

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  852

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  853

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  854

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  855

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  856

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  همةمسا شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  857

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  858

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  859

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال الشرقيون

 النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  860

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال الشرقيون

 النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  861

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال الشرقيون

 النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  862

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال الشرقيون

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  863

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  864

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  865

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  866

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  867

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  868

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  خبرةال ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  869

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  870

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  871

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  872

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  873

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  874

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  875

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  876

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  877

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  878

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  879

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة ةشرك  حزين عباس الدين بهى مدنى -  880

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  881

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  882

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  883

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  884

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  885

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  886

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن مثلم -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  887

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  888

 31   برقم    20190730:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  889

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  890

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  891

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  892

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  893

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  894

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  895

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  896

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  897

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد مدمح فوزى محمود محمد -  898

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  899

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  900

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  901

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثل -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  902

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  903

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال الشرقيون

 النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  904

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال الشرقيون

 النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  905
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 النساجون شركة عن ممثل -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  906
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  907

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  908

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  909

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  910

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  911

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ثالمم -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  912

 31   برقم    20190730

 ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  913

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  914

 31   برقم    20190730:  تاريخ

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  915

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  916

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  917

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ثالمم -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  918

 31   برقم    20190730

 ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  919

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  920

 31   برقم    20190730:  تاريخ

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  921

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  922
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:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  923
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  925

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ثالمم -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  926

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  927

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  928

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  929

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  930

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  931

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  932

 31   برقم    20190730

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  933

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  934

 31   برقم    20190730: 

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  935

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  936

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  937

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  938

 31   برقم    20190730

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  939

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  940

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  941

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  942

 31   برقم    20190730: 



 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

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  943

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  944

 31   برقم    20190730: 

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  945

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  946

 31   برقم    20190730

 الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  947

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، القابضة

 الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  948

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، القابضة

 الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  949

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، القابضة

 الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  950

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، القابضة

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  951

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  952

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  953

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  954

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، قابضةال الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  955

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  956

 31   برقم    20190730

 ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  957

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  958

 31   برقم    20190730:  تاريخ

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  959

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  960

 31   برقم    20190730



 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

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  961

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  962

 31   برقم    20190730

 ، القابضة الشرقيون ةشرك عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  963

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  964

 31   برقم    20190730:  تاريخ

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  965

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  966

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  967

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  968

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  969

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  970

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  971

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  972

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  973

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  974

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  975

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  976

 31   برقم    20190730

 تاريخ ، القابضة لشرقيونا شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  977

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  978

 31   برقم    20190730: 



 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

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  979

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  980

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  981

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  982

 31   برقم    20190730

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  983

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  984

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  985

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  986

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  987

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  988

 31   برقم    20190730: 

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  989

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، القابضة الشرقيون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  990

 31   برقم    20190730

 الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  991

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، القابضة

 الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  992

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، القابضة

 الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد الحص -  993

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، القابضة

 الشرقيون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  994

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، القابضة

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  995

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  996

 31   برقم    20190730: 



 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

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  997

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  998

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  999

 31   برقم    20190730: 

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1000

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1001

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1002

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1003

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1004

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1005

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1006

 31   برقم    20190730: 

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1007

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1008

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1009

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1010

 31   برقم    20190730

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1011

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1012

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ارةاد مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1013

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1014

 31   برقم    20190730:  تاريخ



 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

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1015

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1016

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1017

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1018

 31   برقم    20190730:  تاريخ

:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1019

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1020

 31   برقم    20190730

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1021

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1022

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1023

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1024

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1025

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1026

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1027

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1028

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1029

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1030

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1031

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1032

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد



 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

 ، للسجاد لشرقيونا النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1033

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1034

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1035

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون

 النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1036

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون

 النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1037

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون

 النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1038

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1039

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1040

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1041

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1042

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1043

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1044

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1045

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى حقاس اسحق -  1046

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1047

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1048

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1049

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1050

 31   برقم    20190730: 



 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

 لشرقيونا النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1051

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1052

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1053

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1054

 31   برقم    20190730

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1055

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1056

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1057

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1058

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1059

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1060

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1061

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1062

 31   برقم    20190730:  تاريخ

:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1063

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، لسجادل الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1064

 31   برقم    20190730

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1065

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1066

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1067

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1068

 31   برقم    20190730:  تاريخ



 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

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1069

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1070

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1071

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1072

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1073

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1074

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1075

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1076

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1077

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1078

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد لبالمط عبد العزيز عبد صالح -  1079

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون

 النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1080

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون

 النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1081

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون

 النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1082

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1083

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة ةشرك  صيام على شعبان احمد هشام -  1084

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1085

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1086

 31   برقم    20190730:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1087

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1088

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1089

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1090

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 تاريخ ، للسجاد لشرقيونا النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1091

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1092

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1093

 31   برقم    20190730: 

 تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1094

 31   برقم    20190730: 

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1095

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1096

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1097

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1098

 31   برقم    20190730

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1099

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1100

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1101

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1102

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1103

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد لشرقيونا النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1104

 31   برقم    20190730:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1105

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1106

 31   برقم    20190730:  تاريخ

:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1107

 31   برقم    20190730

:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1108

 31   برقم    20190730

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1109

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس دفؤا محمد فوزى محمود عمرو -  1110

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1111

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1112

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1113

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1114

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1115

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1116

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1117

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1118

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1119

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1120

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1121

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، للسجاد الشرقيون النساجون  شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1122

 31   برقم    20190730:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1123

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون

 النساجون  شركة عن ممثال -  ةالخبر ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1124

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون

 النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1125

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون

 النساجون  شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1126

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، للسجاد الشرقيون

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1127

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1128

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1129

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1130

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1131

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1132

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 oriental weavers شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1133

usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 oriental weavers شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1134

usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1135

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1136

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1137

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1138

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 oriental weavers شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1139

usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 oriental weavers شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1140

usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1141

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1142

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1143

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1144

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1145

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1146

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1147

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،

 oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1148

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،

 oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1149

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،

 oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1150

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1151

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1152

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 oriental weavers شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1153

usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 oriental weavers شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1154

usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1155

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1156

 31   برقم    20190730:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1157

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1158

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 oriental weavers شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1159

usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 oriental weavers شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1160

usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 oriental weavers شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1161

usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 oriental weavers شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1162

usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 oriental weavers شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1163

usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 oriental weavers شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1164

usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1165

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، oriental weavers usa. inc شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1166

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 oriental شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1167

weavers usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 oriental شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1168

weavers usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 oriental شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1169

weavers usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 oriental شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1170

weavers usa. inc ، 31   برقم    20190730:  تاريخ 

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مةمساه شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1171

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1172

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1173

 31   برقم    20190730:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صيام على شعبان احمد هشام -  1174

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1175

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال لشرقيونا النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1176

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1177

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1178

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1179

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1180

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1181

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قطرى عبدهللا قطرى محمد -  1182

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1183

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الشريف عرابى اسحق اسحق -  1184

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1185

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1186

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  همةمسا شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1187

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1188

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1189

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حزين عباس الدين بهى مدنى -  1190

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1191

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 إنترناشيونال الشرقيون ونالنساج شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1192

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،

 إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1193

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،

 إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد ياسمين -  1194

 31   برقم    20190730:  تاريخ ،

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1195

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  أحمد محمد عطيه عاطف -  1196

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1197

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1198

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1199

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1200

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1201

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد فريدة -  1202

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1203

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1204

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1205

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود محمد -  1206

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1207

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد محمد فوزى محمود عمرو -  1208

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1209

 31   برقم    20190730:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، إنترناشيونال الشرقيون النساجون شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خميس فؤاد فريد محمد محمد -  1210

 31   برقم    20190730:  تاريخ

 النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1211

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال الشرقيون

 النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1212

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال الشرقيون

 النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1213

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال الشرقيون

 النساجون شركة عن ممثال -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد المطلب عبد العزيز عبد صالح -  1214

 31   برقم    20190730:  تاريخ ، إنترناشيونال الشرقيون

 مع االداره مجلس تشكيل تجديد -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمود محمد الدين جمال هاني -  1215

:  تاريخ ، التجاري السجل في للثابت طبقا هي كما المنتدبين واالعضاء االداره مجلس رئيس  اختصاصات علي االبقاء

 4602   برقم    20190730

 علي االبقاء مع االداره مجلس تشكيل تجديد -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين جمال خالد -  1216

   برقم    20190730:  تاريخ ، التجاري السجل في للثابت طبقا هي كما المنتدبين واالعضاء االداره مجلس رئيس  اختصاصات

4602 

 علي االبقاء مع االداره مجلس تشكيل تجديد -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد امين مرفت -  1217

   برقم    20190730:  تاريخ ، التجاري السجل في للثابت طبقا هي كما المنتدبين واالعضاء االداره مجلس رئيس  اختصاصات

4602 

 علي االبقاء مع االداره مجلس تشكيل تجديد -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين صالح عمرو -  1218

   برقم    20190730:  تاريخ ، التجاري السجل في للثابت طبقا هي كما المنتدبين واالعضاء االداره مجلس رئيس  اختصاصات

4602 

 االبقاء مع االداره مجلس تشكيل تجديد -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد الدين صالح شريف مروان -  1219

    20190730:  تاريخ ، التجاري السجل في للثابت طبقا هي كما المنتدبين واالعضاء االداره مجلس رئيس  اختصاصات علي

 4602   برقم

  اختصاصات علي االبقاء مع االداره مجلس تشكيل تجديد -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود محمد امين رانيا -  1220

 4602   برقم    20190730:  تاريخ ، التجاري السجل في للثابت طبقا هي كما المنتدبين واالعضاء االداره مجلس رئيس

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2372   برقم    20190703:  تاريخ ، 1196  2023/7/2 الي يجدد  سليم مصطفى السيد محمود لصاحبها للغزل سليم ابو -  1

 ، 1223  2024/4/12 الي يجدد  غز على ابراهيم ابراهيم لصاحبها العمومية التوريدات و العقارى لالستثمار المستقبل -  2

 2822   برقم    20190708:  تاريخ

    20190714:  تاريخ ، 1260  2023/2/12 الى يجدد  الشعراوى الصياد السيد محمد لصاحبها لاللكترونيات العربية -  3

 5206   برقم

    20190722:  تاريخ ، 1318  2023/4/8 الي يجدد.    الحفيظ عبد الغنى عبد أحمد لصاحبها  المعادن لتشكيل التقوى -  4

 5378   برقم

:  تاريخ ، 1323  2024/7/19 الى يجدد  يوسف منصور ابراهيم منصور لصاحبها الجرانيت و للرخام االنوار -  5

 2988   برقم    20190722

    20190722:  تاريخ ، 1320  2023/11/2 الي يجدد  يوسف ابراهيم الشحات عفاف لصاحبتها الحديثه النهضه مكتبه -  6
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