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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أغسطس شهر االسماعيلية استثمار  جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     
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 . راس المال 
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 القانوني الكيان  .     
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 . األحكام 
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 . االسم والسمة 

 األشخاص . 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 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 ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  شعت راضي جميل بسام) لصاحبها المعلومات لتقنية نت تواصل -  1

 تطوير و تصميم و صناعيه انشطه من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة -1 عن 8581 برقم 20190829

 اعمال( أ: )البرامج انتاج و تصميم -2. التكنولوجي التعليم و البرمجيات تطوير و التعهيد انشظة و البيانات مراكز و تااللكترونيا

 البرامج انتاج و تصميم اعمال( ب. )انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف

 بصوره االلكترونى المحتوى انتاج( ت. )عليها والتدريب وتشغيلها االلكتورنية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات

 - اول حي علي محمد شارع مدم 6:  بجهة ، صوت من المختلفة

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  شعت راضي جميل بسام) لصاحبها المعلومات لتقنية نت تواصل -  2

 معدات وانتاج تصميم -3. االلكترونية بالوسائل الحاسبات على بيانات ادخال( ث. )وبيانات وصورة عن 8581 برقم 20190829

 تشغيلهاو و المدمجه النظم وتطوير انتاج( ب. )انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف اعمال( أ: )االلية الحاسبات

 تداول و لشبكات التصميم و التوصيف اعمال( أ: )للمعلومات االساسيه البنيه المشروعات ادارة و تنفيذ و تصميم -4. عليها التدريب

 تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز ادارة و انشاء -5. البيانات وتداول نقل شبكات ادارة و تنفيذ( ب. )البيانات

 - اول حي علي محمد شارع مدم 6:  بجهة ،. المعلومات

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  شعت راضي جميل بسام) لصاحبها المعلومات لتقنية نت تواصل -  3

 االتصاالت و المعلومات مجاالت في المتخصصه الدراسات و االستشارات مراكز ادارة انشاءو -6 عن 8581 برقم 20190829

 صوت من التقليدي المحتوي بتحويل المتعلقه االنشطة -8. االعمال ريادة دعم و التكنولوجيه االعمال حضانات -7. تطويرها و

 -10. االنترنت خدمات و االتصاالت -9. الفني و الثقافي و العلمي المحتوي رقمنه ذلك في بما رقمي محتوي الي وبيانات وصورة

 مراعاه مع. الصناعيه الرسوم و النماذج و االختراع براءات ذلك في بما الفكريه الملكيه الحقوق تطوير في تستثمر التي المشروعات

 - اول حي علي محمد شارع مدم 6:  بجهة ، واللوائح القوانين احكام

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  شعت راضي جميل بسام) لصاحبها المعلومات لتقنية نت تواصل -  4

:  بجهة ، نشاطها لمباشرة مة الالز التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات عن 8581 برقم 20190829

 - اول حي علي محمد شارع مدم 6

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   يوسف محمد منصور احمد)لصاحبها يوسف منصورمحمد احمد -  5

 او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية - عن 8577 برقم 20190826

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

 - المالك وادى العمار جمعية:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  مطلق سالمه محمد عمرو) لصاحبها الغذائيه للصناعات الطيبه الشجرة -  6

 المواد وتغليف وتعبئة الزيتون زيت استخالص و لعصر مصنع وتشغيل اقامه: 72 ق انشطة - عن 8573 برقم 20190820

 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل فى القيد شروط باستيفاء الشركة  التزام مع. التصدير: 72 ق خارج انشطة -. الغذائيه

 حالة وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى وملركز مالية حسابات افراد الشركة التزام مع وتعديالته 1975 لسنة 118

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

 - المنايف الصحاري تعمير جمعية:  بجهة ، خارج االنشطة

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  مطلق سالمه محمد عمرو) لصاحبها الغذائيه للصناعات الطيبه الشجرة -  7

 و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون عن 8573 برقم 20190820

 المنايف الصحاري تعمير جمعية:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات

- 

 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشير القادر عبد توفيق محمد لصاحبها الزراعى لالستثمار البشير -  8

 وتجهيز استصالح ذلك ويشمل احداهما او الصحراوية البور االراضى واستزراع استصالح عن 8574 برقم 20190820

 تكون ان الحالتين هاتين فى وبشرط المستصلحة االراضى استزراع -ب لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وتشغيل اقامة -2 الغمر بطريق الرى وليس الحديثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى

 نشاطها لمباشرة الالتزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى المجلفن الحديد من الحديثة الزراعية الصوب لتصنيع مصنع

 - 7 بالمجموعه 215/أ21 رقم القطعه و 99/أ16 رقم القطعه الزراعية رمضان من العاشر جمعيه-:  بجهة ، -

 20190807 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن صابر حسن احمد لصاحبها smartAF  سمارتاف -  9

 و القوانين احكام مراعاه مع موكيت و لباد و بوليستر فايبر الياف و جاهزه مالبس لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه - عن 8565 برقم

 68 رقم الوحده:  بجهة ، االنشطه هذه لمباشره الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات و اللوائح

 - الرسوه جنوب - الصناعيه بالمنطقه

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  احمد امين احمد محمد) لصاحبها Amin fashion فاشون امين -  10

 القرارات و واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة - عن 8557 برقم 20190804

 ثان - السالم حي المستشفي شارع 2020:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية

 - االسماعيليه

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  همام الوفا ابو عبدالعليم فاطمه) لصاحبها والمقروشات الجاهزه المالبس لتصنيع اف ايه اف -  11

 مراعاة مع. والمفروشات الجاهزه المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن 8568 برقم 20190818 فى قيد ، 100000.000

:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام

 - صوير ابو - الثانيه الصناعية المنطقة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الفنيه الكوادر اعداد و البشريه الموارد تدريب و لتنميه مركز تشغيل و اداره و اقامة   ،  شركة   التأهيل و للتدريب انعكاس -  1

 اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز،  المجاالت كافة في

 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

 برقم 20190807 فى ،قيدت 75000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة

 يجوز،  المجاالت كافة في الفنيه الكوادر اعداد و البشريه الموارد تدريب و لتنميه مركز تشغيل و اداره و اقامة عن ، 8564

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

 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  

 - علوي الثانى الدور 201 رقم شقه السويس محافظه تقسيم الجديده المحروسه منطقه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص

 و اللوائح و  ،  شركة   E.G.K MARINE SERVICE AND FORWARDING فوروردنج اند سيرفيس مارين كي جي اي -  2

 ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و عن ، 8572 برقم 20190820 فى

 - الشرق - محمود محمد شارع الواحه برج عماره المسروق بالدور مكتب:  بجهة ،. نشاطها

 خدمات -  ،  شركة   E.G.K MARINE SERVICE AND FORWARDING فوروردنج اند سيرفيس مارين كي جي اي -  3

 و دخول ضمان و الحاويات تأجير و المالحيه والوكاالت الدولي الشحن وكالء و اللوجيستيه والخدمات للبضائع البحري الشحن

 التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها كونت ان للشركة يجوز. الشاغله و الفارغة الحاويات خروج

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

   مالها ،رأس   القوانين احكام مراعاة مع. يةالتنفيذ الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه

 وكالء و اللوجيستيه والخدمات للبضائع البحري الشحن خدمات - عن ، 8572 برقم 20190820 فى ،قيدت 100000.000

 تكون ان للشركة يجوز. الشاغله و الفارغة الحاويات خروج و دخول ضمان و الحاويات تأجير و المالحيه والوكاالت الدولي الشحن
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 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

 - الشرق - محمود محمد شارع الواحه برج عماره المسروق بالدور مكتب:  بجهة ، القوانين احكام مراعاة مع. ذيةالتنفي الئحته

 بشرط المؤتمرات و المعارض تنظيم -1   ،  شركة   التصدير و الشحن و المعارض و المؤتمرات لتنظيم ريتاج كنوز -  4

 سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع التصدير و الشحن -2 حده علي معرض لكل الالزمه التراخيص استصدار

 التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك  ان للشركة يجوز و. 1975 لسنه 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين

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

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   القوانين احكام مراعاة مع. القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه

 -2 حده علي معرض لكل الالزمه التراخيص استصدار بشرط المؤتمرات و المعارض تنظيم -1 عن ، 8575 برقم 20190821

 يجوز و. 1975 لسنه 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع التصدير و الشحن

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

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

 - الكوم شبين شارع تاون ستارز برج:  بجهة ، القوانين احكام مراعاة مع

 الشركة وعلي السارية القرارات و واللوائح  ،  شركة   التصدير و الشحن و المعارض و المؤتمرات لتنظيم ريتاج كنوز -  5

 عن ، 8575 برقم 20190821 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول

 تاون ستارز برج:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية القرارات و واللوائح

 - الكوم شبين شارع

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفى ،   8279:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  الديب على خالد خالد خالد) لصاحبها للصناعة االيطالية المصريه فالينسيا   - 1

 المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ

   5100:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السالم عبد محمد سعد محمد لصاحبها الغذائية المواد تعبئة و النتاج الفرسان مصنع   - 2

 1510 رقم بالتأشير الفرع الغاء  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  20190801 ، تاريخ وفي  4100 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه محمود مجاهد محمود لصاحبها للنسيج مجاهد آل -  1

  جنيه  500000.000، الهم رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل



 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  4100 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه محمود مجاهد محمود -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وفي  8274 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  المصري الرحمن عبد علي ابراهيم مجدي) لصاحبها الحفر ادوات لتصنيع فوالذ -  3

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ

 وفي  5813 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن احمد جمال محمد لصاحبها الداجنة و الحيوانية الثروة لتنمية جروب اوراسكوم -  4

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ

 ، تاريخ وفي  5813 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن احمد جمال محمد لصاحبها الداجنة و الحيوانية الثروة لتنمية اللوتس -  5

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190825

 تم  20190826 ، تاريخ وفي  4674 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عجبان شاكر ذكرى سامح لصاحبها( SA) ارتستيكو -  6

  جنيه  700000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 ، تاريخ وفي  3056 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم احمد محمد السيد محمد لصاحبها الكهربائية للصناعات مكه -  7

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827

 تم  20190827 ، تاريخ وفي  3056 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم احمد محمد السيد محمد لصاحبها للثالجات مكه -  8

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 5045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمان القادر عبد كرياز محمد لصاحبها األقصى -  1

 - C1 الصناعيه بالمنطقة - XIVb باالتيني القطعه رقم - b14 رقم قطعة: بالعنوان انتاجي فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  - رمضان من العاشر مدينة

 تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 5045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سمان القادر عبد زكريا محمد) لصاحبها األقصي -  2

 - رمضان من العاشر مدينة - C1 الصناعيه بالمنطقة - XIVb باالتيني القطعه رقم - b14 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 8557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( احمد امين احمد محمد) لصاحبها Amin fashion فاشون امين -  3

 - االسماعيليه ثان - السالم حي المستشفي شارع 2020 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190804

 مت 20190807 تاريخ وفي 8565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صابر حسن احمد لصاحبها smartAF  سمارتاف -  4

 - الرسوه جنوب - الصناعيه بالمنطقه 68 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( همام الوفا ابو عبدالعليم فاطمه) لصاحبها والمقروشات الجاهزه المالبس لتصنيع اف ايه اف -  5

 - صوير ابو - الثانيه الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 8568

 تاريخ وفي 8279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الديب على خالد خالد خالد) لصاحبها للصناعة االيطالية المصريه فالينسيا -  6

 الصناعية بالمنطقة 79 رقم الصناعية االرض قطعة: ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190820

 االسماعيليه استثمار تجاري سجل من القيد يمحي وبذلك - الشرقية - الجديده الصالحية بمدينة الثانيه

 تاريخ وفي 8573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( مطلق سالمه محمد عمرو) لصاحبها الغذائيه للصناعات الطيبه الشجرة -  7

  - المنايف الصحاري تعمير جمعية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190820



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 8574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير القادر عبد توفيق محمد لصاحبها الزراعى لالستثمار البشير -  8

 رقم القطعه و 99/أ16 رقم قطعهال الزراعية رمضان من العاشر جمعيه- ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190820

 - 7 بالمجموعه 215/أ21

 تاريخ وفي 1464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير القادر عبد توفيق محمد لصاحبها الزراعى لالستثمار البشير -  9

 - الزراعية رمضان من العاشر جمعية:   بالعنوان الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190820

 تاريخ وفي 1464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير القادر عبد توفيق محمد لصاحبها الزراعى لالستثمار البشير -  10

 رقم القطعه و 99/أ16 رقم القطعه الزراعية رمضان من العاشر جمعيه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190820

  القيد بمحي وبذلك- 7 بالمجموعه 215/أ21

 5100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد سعد محمد لصاحبه الغذائية المواد وتعبئة النتاج الفرسان مصنع -  11

 الزقازيق طريق النخاس بالل مسجد شارع: ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي

 - خالد ابو ميت -

 5100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد سعد محمد لصاحبه الغذائية المواد وتعبئة النتاج الفرسان مصنع -  12

 طريق النخاس بالل مسجد شارع: بالعنوان الكائن الفرع إلغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي

 - خالد ابو ميت - الزقازيق

 5100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد سعد محمد لصاحبها الغذائية المواد تعبئة و النتاج الفرسان مصنع -  13

 طريق النخاس بالل مسجد شارع: بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي

 - خالد ابو ميت - الزقازيق

 تاريخ وفي 8577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  يوسف محمد منصور احمد)لصاحبها يوسف منصورمحمد احمد -  14

 - المالك وادى العمار جمعية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190826

 تم 20190829 تاريخ وفي 8551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( مطاوع رياض عويس احمد)  لصاحبها الرياض وادى -  15

 - صوير ابو - المنايف - الزراعيه التنميه و للتعمير االسماعيليه جمعية - 146 قطعه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 8581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( شعت راضي جميل بسام) لصاحبها المعلومات لتقنية نت تواصل -  16

 - اول حي علي محمد شارع مدم 6 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190829

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 4100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود مجاهد محمود -  1

 مراعاة مع. االستيراد -2. الجاهزه المالبس تصنيع و خام% 100 بوليستر تريكو اقمشة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1:  التأشير

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة على و السارية والقرارات اللوائح و القوانين احكام

 تم20190801 تاريخ وفي 4100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود مجاهد محمود لصاحبها للنسيج مجاهد آل -  2

 -2. الجاهزه المالبس تصنيع و خام% 100 بوليستر تريكو اقمشة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة ىعل و السارية والقرارات اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. االستيراد

 .نشاطها

 تم20190829 تاريخ وفي 8551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( مطاوع رياض عويس احمد)  لصاحبها الرياض وادى -  3

 القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع الزيتون تخليل و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 8573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( مطلق سالمه محمد عمرو) لصاحبها الغذائيه للصناعات الطيبه الشجرة -  1

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820

 تاريخ وفي 8574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير القادر عبد توفيق محمد لصاحبها الزراعى لالستثمار البشير -  2

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820

 تعديل تم20190801 تاريخ وفي 5045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سمان القادر عبد زكريا محمد) لصاحبها األقصي -  3

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع

 تاريخ وفي 8581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( شعت راضي جميل بسام) لصاحبها المعلومات لتقنية نت تواصل -  4

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة وعن تعديل تم20190829

 تم20190807 تاريخ وفي 8565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صابر حسن احمد لصاحبها smartAF  سمارتاف -  5

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 تاريخ وفي 8577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  يوسف محمد منصور احمد)لصاحبها يوسف منصورمحمد احمد -  6

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826

 تاريخ وفي 8557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( احمد امين احمد محمد) لصاحبها Amin fashion فاشون امين -  7

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( همام الوفا ابو عبدالعليم فاطمه) لصاحبها والمقروشات الجاهزه المالبس لتصنيع اف ايه اف -  8

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 8568

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،   1196:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  م.  م.  شِ   Gebalex  والحيواني الزراعي االنتاج و لالستصالح جبالكس   - 1

 المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى

 سبق  مساهمة شركة ،  HAMA FOR AGRICULTURAL INVESTMENTS               الزراعية لالستثمارات هامة   - 2

 المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   1196:  برقم قيدها

 ،   4294:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  م.  م.  شِ   Gebalex  والحيواني الزراعي االنتاج و لالستصالح جبالكس   - 3

 الرئيسي المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قيدها سبق ،  بسيطة توصية( وشركاه بشر منصور محمد باهلل المعتز محمد) جالس سيتى نيو الزجاج لتصنيع اللواء شركة -  1

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190820،   تاريخ وفي 3902، برقم

  يهجن  35000000.000،



 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

 المال رأس تعديل تم 20190820،   تاريخ وفي 3902، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته باهلل المعتز محمد حازم -  2

  جنيه  35000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 7637    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، للتجاره ديمارا -  1

 و - بورسعيد - الشرق حي - ديلسيبس برج- الجمهوريه و البحر طرح شارع 75بالعنوان محل/ الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 تجاريال السجل من الفرع القيد يمحي بذلك

    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،( مصر فلكس)  االعالن و الدعاية ماكينات و خامات توزيع و الستيراد مصر فلكس -  2

 شبين -227 شارع تقاطع/  ليصبح الفرع عنوان تعديل- ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 7256

 - ثان االسماعيليه - السالم حي - الكوم

 1196    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.  م.  شِ   Gebalex  والحيواني الزراعي االنتاج و لالستصالح جبالكس -  3

 - الشيراتون مساكن في الكائنه و الرابع الدور( 402) رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي

 التجاري السجل من القيد يمحي بذلك و - القاهرة - النزهة -( 24أ) رقم عمارة - العربي الملتقي حي

 سبق  ، مساهمة شركة ، HAMA FOR AGRICULTURAL INVESTMENTS               الزراعية لالستثمارات هامة -  4

 في الكائنه و الرابع الدور( 402) رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 1196    برقم قيدها

 التجاري السجل من القيد يمحي بذلك و - القاهرة - النزهة -( 24أ) رقم عمارة - العربي الملتقي حي - الشيراتون مساكن

 1196    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.  م.  شِ   Gebalex  والحيواني الزراعي االنتاج و لالستصالح جبالكس -  5

 التل مركز القصاصين الشباب مشروع بزمام: الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي

 الكبير

 سبق  ، مساهمة شركة ، HAMA FOR AGRICULTURAL INVESTMENTS               الزراعية لالستثمارات هامة -  6

 الشباب مشروع بزمام: الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 1196    برقم قيدها

 الكبير التل مركز القصاصين

 1196    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.  م.  شِ   Gebalex  والحيواني الزراعي االنتاج و لالستصالح جبالكس -  7

 - النطرون بوادي: الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي

 سبق  ، مساهمة شركة ، HAMA FOR AGRICULTURAL INVESTMENTS               الزراعية لالستثمارات هامة -  8

 - النطرون بوادي: الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 1196    برقم قيدها

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 3384    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، لوجستيك ماجنوم -  9

 الخامس التجمع مفيدا بمشروع  A2/2/111 و  A2/2/110 رقم االداري المبني بالعنوان للشركة اداري فرع اضافة ،:   الـتأشير

 - الجديده القاهره

 تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 352    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، 0وشريكيه االكوح عبدالعال كامل صالح -  10

 بمنطقه امتدادها و الشماليه بالتوسعات 4 رقم الصناعيه المنطقه O25 القطعه اكتوبر 6 مدينه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 - المطورين

 تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 352    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، 0وشريكيه االكوح عبدالعال لكام صالح -  11

 بمنطقه امتدادها و الشماليه بالتوسعات 4 رقم الصناعيه المنطقه O25 القطعه اكتوبر 6 مدينه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 - المطورين



 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

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 2793    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، االراضى استزراع و الستصالح الهاشمية -  12

 شيراتون، مساكن الجنوبية، الشرقية المنطقة هليوبوليس شيراتون( الوزراء)1166 مربع و4 عمارة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 االسماعيليه استثمار من القيد يمحي بذلك و

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 352    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، 0وشريكيه االكوح عبدالعال كامل صالح -  13

 B4 الصناعية المنطقة 12 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 352    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، 0وشريكيه االكوح عبدالعال كامل صالح -  14

 B4 الصناعية المنطقة 12 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 7671    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، التفريغ و الشحن و البحريه للخدمات ايريك -  15

 - الجديده دمياط - الثاني الحي ركزم - الخامسه المجاوره قطعه 2 شقه/  بالعنوان اداري فرع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 7671    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، التوريدات و لالنشاءات ايريك -  16

 - الجديده دمياط - الثاني الحي مركز - الخامسه المجاوره قطعه 2 شقه/  بالعنوان اداري فرع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 3201    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، النسيج و الجاهزة للمالبس الكندية المصرية -  17

 مدينه -(  ج الحرفيه)  الصناعيه المنطقه 2م2070 بمساحه( 3/4)  رقم القطعه بالعنوان انتاجي فرع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 بدر

  ، بسيطة توصية ،( 2019/8/22 في العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم)  وشريكيه احمد على رماح احمد شركة -  18

 الشقة/  في الكائن الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 296    برقم قيدها سبق

 -  7 عمارة الرابع الدور 4 رقم الشقة/  ليصبح  القاهره العبور عمارات سالم صالح  شارع - عشر الثانى الدور 7 عمارة 8 رقم

 العبور عمارات سالم صالح  شارع

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 296    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه احمد على رماح احمد شركة -  19

 سالم صالح  شارع - عشر الثانى الدور 7 عمارة 8 رقم ةالشق/  في الكائن الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العبور عمارات سالم صالح  شارع -  7 عمارة الرابع الدور 4 رقم الشقة/  ليصبح  القاهره العبور عمارات

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  20

 بالمركز المنخفض االرضي بالدور -2 رقم الوحد - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 3999

 - الجديده القاهره - الخامس التجمع خدمات مركز بمنطقه(  أ/ 34)  االرض قطعه علي المقام التجاري

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  21

 قطعه علي المقام التجاري بالمركز المنخفض االرضي بالدور -2 رقم الوحد - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822

 - الجديده القاهره - الخامس التجمع خدمات مركز بمنطقه(  أ/ 34)  االرض

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  22

 بالمركز المنخفض االرضي بالدور -2 رقم الوحد - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 3999

 - الجديده القاهره - الخامس التجمع خدمات مركز بمنطقه(  أ/ 34)  االرض قطعه علي المقام التجاري

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  23

 قطعه علي المقام لتجاريا بالمركز المنخفض االرضي بالدور -2 رقم الوحد - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822

 - الجديده القاهره - الخامس التجمع خدمات مركز بمنطقه(  أ/ 34)  االرض

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  24

 بالمركز المنخفض االرضي بالدور -2 رقم الوحد - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 3999

 - الجديده القاهره - الخامس التجمع خدمات مركز بمنطقه(  أ/ 34)  االرض قطعه علي المقام التجاري

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  25

 قطعه علي المقام التجاري بالمركز المنخفض االرضي بالدور -2 رقم الوحد - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822

 - الجديده القاهره - الخامس التجمع خدمات مركز بمنطقه(  أ/ 34)  االرض



 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

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  26

 التجاري المركز - االول الدور - االولي بالمرحله مساحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 3999

 - نصر مدينه(  city stars ستارز سيتى)  بالزا بيراميدز جولدن لشركة

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  27

 جولدن لشركة التجاري المركز - االول الدور - االولي بالمرحله مساحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822

 - نصر مدينه(  city stars ستارز سيتى)  بالزا بيراميدز

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  28

 التجاري المركز - االول الدور - االولي بالمرحله مساحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 3999

 - نصر مدينه(  city stars ستارز سيتى)  بالزا بيراميدز جولدن لشركة

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  29

 جولدن لشركة التجاري المركز - االول الدور - االولي بالمرحله مساحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822

 - نصر مدينه(  city stars ستارز سيتى)  بالزا بيراميدز

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  30

 التجاري المركز - االول الدور - االولي بالمرحله مساحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 3999

 - نصر مدينه(  city stars ستارز سيتى)  بالزا بيراميدز جولدن لشركة

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  31

 جولدن لشركة التجاري المركز - االول الدور - االولي بالمرحله مساحه ،   :الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822

 - نصر مدينه(  city stars ستارز سيتى)  بالزا بيراميدز

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاة و جمال احمد -  32

 A`1 الصناعيه بالمنطقه ب/3/31 رقم الصناعيه بالقطعه/ انتاجي فرعي ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و عصر اسماعيل العظيم عبد رأفت -  33

 A`1 الصناعيه بالمنطقه ب/3/31 رقم الصناعيه بالقطعه/ انتاجي فرعي ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 20190827 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، 00 شريكيه و عصر اسماعيل العظيم عبد رأفت -  34

 A`1 الصناعيه بالمنطقه ب/3/31 رقم الصناعيه بالقطعه/ انتاجي فرعي ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه الشحات محمد ابراهيم احمد -  35

 A`1 الصناعيه بالمنطقه ب/3/31 رقم الصناعيه بالقطعه/ انتاجي فرعي ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكيها و الرشيدى حسن محمد عزة -  36

 A`1 الصناعيه بالمنطقه ب/3/31 رقم الصناعيه بالقطعه/ انتاجي فرعي ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاة و جمال احمد -  37

 رمضان من العاشر بمدينة( 4أ) الصناعية بالمنطقة( 17) رقم بالقطعة( دهانات) كيماوية مواد تشوينات لفرع( الغاء) - ،:   الـتأشير

 الشرقية محافظة ـ

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و عصر اسماعيل العظيم عبد رأفت -  38

 بمدينة( 4أ) الصناعية بالمنطقة( 17) رقم بالقطعة( دهانات) كيماوية مواد تشوينات لفرع( الغاء) - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الشرقية محافظة ـ رمضان من العاشر

 تم 20190827 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، 00 شريكيه و عصر اسماعيل العظيم عبد رأفت -  39

( 4أ) الصناعية بالمنطقة( 17) رقم بالقطعة( دهانات) كيماوية مواد تشوينات لفرع( الغاء) - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 الشرقية محافظة ـ رمضان من العاشر بمدينة



 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

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه الشحات محمد ابراهيم احمد -  40

 بمدينة( 4أ) الصناعية بالمنطقة( 17) رقم بالقطعة( دهانات) كيماوية مواد تشوينات لفرع( الغاء) - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الشرقية محافظة ـ رمضان من العاشر

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكيها و الرشيدى حسن محمد عزة -  41

 بمدينة( 4أ) الصناعية بالمنطقة( 17) رقم بالقطعة( دهانات) كيماوية مواد تشوينات علفر( الغاء) - ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الشرقية محافظة ـ رمضان من العاشر

 تاريخ وفي 2953    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.م.ش الكهربائيه للصناعات ساى القوى و للتحكم العربيه -  42

 - 110/109 ارقام قطع A2,A1 بين المحصوره المنطقه الند جرين مجمع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190827

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 األبواب وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة -1  محدودة مسئولية ذات ، األوتوماتيكية األبواب لصناعة المسلمى شركة -  1

 عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط المصانع و االنتاج خطوط و للمعدات الهندسيه التصميمات اعمال-2 األوتوماتيكية

    التنفذيه الئحته و 2017 لسنه 72 بقانون

  العامه المقاوالت -4 االوتوماتيكيه لالبواب الغير ولدى للغير التصنيع -3 

  حدة على نشاط لكل قلةمست حسابات إفراد الشركة وعلى 

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

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 5390   برقم قيدها سبق

 تجهيز و استصالح -1  مساهمة شركة ، م.  م.  شِ   Gebalex  والحيواني الزراعي االنتاج و لالستصالح جبالكس -  2

 تكون ان الحالتين هاتين في يشترط و المستصلحه االراضي استزراع و لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي

 ذلك و الغمر طريق عن الري ليس و الحديثه الري طرق تستخدم ان بشرط االستزراع و االستصالح الغراض مخصصه االراضي

 شبه مناطق كذا و 2005 لسنه 94 القانون من 2 الماده الحكام فقا و الوزراء مجلس من قرار بها يصدر التي المناطق عدا فيما

   برقم قيدها سبق  ، ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع لتربيه مزرعه تشغيل و اقامه -2. شالتين و حاليب و سيناء جزيره

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 1196

 -1  مساهمة شركة ، HAMA FOR AGRICULTURAL INVESTMENTS               الزراعية لالستثمارات هامة -  3

 هاتين في يشترط و المستصلحه االراضي استزراع و لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح

 عن الري ليس و الحديثه الري طرق تستخدم ان بشرط االستزراع و االستصالح الغراض مخصصه االراضي تكون ان الحالتين

 و 2005 لسنه 94 القانون من 2 الماده الحكام فقا و الوزراء مجلس من قرار بها يصدر التي المناطق عدا فيما ذلك و الغمر طريق

 سبق  ، ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع لتربيه مزرعه تشغيل و اقامه -2. شالتين و حاليب و سيناء جزيره شبه مناطق كذا

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 1196   برقم قيدها

 او الاللبان او السالالت النتاج  مساهمة شركة ، م.  م.  شِ   Gebalex  والحيواني الزراعي االنتاج و لالستصالح جبالكس -  4

 او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء الطيور و الدواجن انواع جميع لتربيه مزرعه تشغيل و اقامه -3. اللحوم او التسمين

 و اقامه -5. المركزه االعالف كذلك و الخضراء االعالف النتاج مصنع تشغيل و اقامه -4. اللحوم او التسمين او البيض انتاج

 بكافه المشروبات و العصائر و الطبيعيه المياه النتاج مصنع تشغيل و اقامه -6. الشركه منتجات تعبئه و االلبان النتاج مصنع تشغيل

 تعديل تم20190805 تاريخ وفي 1196   برقم قيدها سبق  ، المحطات و الثالجات و للبضائع المجمد او المبرد النقل -7. انواعها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 النتاج  مساهمة شركة ، HAMA FOR AGRICULTURAL INVESTMENTS               الزراعية لالستثمارات هامة -  5

 النتاج ذلك كان سواء الطيور و الدواجن انواع جميع لتربيه مزرعه تشغيل و اقامه -3. اللحوم او التسمين او الاللبان او السالالت

 االعالف كذلك و الخضراء االعالف النتاج مصنع تشغيل و اقامه -4. اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت



 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

 و الطبيعيه المياه النتاج مصنع تشغيل و اقامه -6. الشركه منتجات تعبئه و االلبان النتاج مصنع تشغيل و اقامه -5. المركزه

 وفي 1196   برقم قيدها سبق  ، المحطات و الثالجات و للبضائع المجمد او المبرد النقل -7. انواعها بكافه المشروبات و العصائر

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ

 الحاصالت بحفظ الخاصه  مساهمة شركة ، م.  م.  شِ   Gebalex  والحيواني الزراعي االنتاج و لالستصالح جبالكس -  6

 و حفظ صوامع و الحاويات تداول و تشغيل محطات و تجميدها او تبريدها و الغذائيه المواد و الصناعيه المنتجات و الزراعيه

 والمستصلحة المنزرعة االراضي بيع و شراء -10. التصدير -9. السمكيه المزارع اقامه كذا و االسماك صيد -8. الغالل تخزين

. االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط السارية والفرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. والعقارات

   برقم قيدها سبق  ، اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 1196

 الخاصه  مساهمة شركة ، HAMA FOR AGRICULTURAL INVESTMENTS               الزراعية لالستثمارات هامة -  7

 و الحاويات تداول و تشغيل محطات و تجميدها او تبريدها و الغذائيه المواد و الصناعيه المنتجات و الزراعيه الحاصالت بحفظ

 المنزرعة االراضي بيع و شراء -10. التصدير -9. السمكيه المزارع اقامه كذا و االسماك صيد -8. الغالل تخزين و حفظ صوامع

 هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط السارية والفرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. والعقارات والمستصلحة

 قيدها سبق  ، اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. االنشطه

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 1196   برقم

 قد التي او بأعمالها شبيهة  مساهمة شركة ، م.  م.  شِ   Gebalex  والحيواني الزراعي االنتاج و لالستصالح جبالكس -  8

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 1196   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية الئحته و القانون الحكام طبقا  

 مساهمة شركة

 شبيهة  مساهمة شركة ، HAMA FOR AGRICULTURAL INVESTMENTS               الزراعية لالستثمارات هامة -  9

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

،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 1196   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 العامة التجارة و العمومية  والتوريدات العمومية المقاوالت -1  مساهمة شركة ، التفريغ و الشحن و البحريه للخدمات ايريك -  10

 . التجارية التوكيالت و والتصدير قانونا به مسموح هو فيما

 سجل في القيد و تعديالته و 1975 لسنة 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد  شروط باستيفاء الشركة التزام مع 

 . 1982 لسنة 120 رقم القانون الحكام وفقا التجاريين الوكالء

 . المباني و الزراعية االراضي وبيع  وتقسيم وشراء تخصيص و العقاري والتطوير لتسويقوا االستثمار -2 

 . التجارية المراكز وادارة تشغيل و اقامة -3 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ، االلكتروني التسويق -4 

 هو فيما العامة التجارة و العمومية  والتوريدات العمومية المقاوالت -1  مساهمة شركة ، التوريدات و لالنشاءات ايريك -  11

 . التجارية التوكيالت و والتصدير قانونا به مسموح

 سجل في القيد و تعديالته و 1975 لسنة 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد  شروط باستيفاء الشركة التزام مع 

 . 1982 لسنة 120 رقم القانون الحكام وفقا التجاريين الوكالء

 . المباني و الزراعية االراضي وبيع  وتقسيم وشراء تخصيص و العقاري والتطوير والتسويق االستثمار -2 

 . التجارية المراكز وادارة تشغيل و اقامة -3 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ، االلكتروني التسويق -4 

 . االلكترونية البرامج وادارة وتصميم انشاء و  مساهمة شركة ، التفريغ و الشحن و البحريه للخدمات ايريك -  12

 . الجامعات انشاء و الفني التعليم معاهد و المدارس تشغيل او ادارة او انشاء -5 

 : ذلك ويشمل احداهما او الصحراوية و البور االراضي تزراعواس استصالح -6 

 . لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق وتجهيز  استصالح -أ 

 . المستصلحة االراضي استزراع -ب 

 و الحديثة الري طرق تستخدم وان ، االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االراضي تكون ان الحالتين هاتين في يشترط و 



 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

،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ، بها الصادر  المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري ليس

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 . االلكترونية البرامج وادارة وتصميم انشاء و  مساهمة شركة ، التوريدات و لالنشاءات ايريك -  13

 . الجامعات انشاء و الفني التعليم معاهد و المدارس تشغيل او ادارة او انشاء -5 

 : ذلك ويشمل احداهما او الصحراوية و البور االراضي واستزراع استصالح -6 

 . لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق وتجهيز  استصالح -أ 

 . المستصلحة االراضي استزراع -ب 

 و الحديثة الري طرق تستخدم وان ، االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االراضي تكون ان الحالتين هاتين في يشترط و 

،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ، بها الصادر  المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري ليس

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

  مراعاة ومع ، 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار  مساهمة شركة ، التفريغ و الشحن و البحريه للخدمات ايريك -  14

 . 2012 لسنة 14 رقم بقانون رسوم الم و 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس قرار

 . الكافتيريات و النوادي ادارة -7 

 . التعدينية و البترولية الخدمات تقديم -8 

  جاهزة خرسانة ةمحط تشغيل و اقامة -9 

 -11 خارجها و البالد داخل بانواعها المحركات و المواتير و المضخات و الطلمبات و انواعها بجميع الثقيله المعدات تاجير-10

   برقم قيدها سبق  ، المهمات جميع تقديم و تداول و تفريغ و شحن من الشركة بانشطه المتعلقه اللوجستيه االعمال جميع تقديم

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 7671

 رئيس قرار  مراعاة ومع ، 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار  مساهمة شركة ، التوريدات و لالنشاءات ايريك -  15

 . 2012 لسنة 14 رقم بقانون رسوم الم و 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية

 . الكافتيريات و النوادي ادارة -7 

 . التعدينية و البترولية الخدمات تقديم -8 

  جاهزة خرسانة محطة تشغيل و اقامة -9 

 -11 خارجها و البالد داخل بانواعها المحركات و المواتير و المضخات و الطلمبات و انواعها بجميع الثقيله المعدات تاجير-10

   برقم قيدها سبق  ، المهمات جميع تقديم و تداول و تفريغ و شحن من الشركة بانشطه المتعلقه اللوجستيه االعمال جميع تقديم

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 7671

 و الحاويات تداول خدمات تقديم - 12 البحريه الخدمات و  مساهمة شركة ، التفريغ و الشحن و البحريه للخدمات ايريك -  16

 كافة و اللوجستيه الخدمات جميع تقديم و الرسائل و البضائع تجميع و الشركة لعمالء المملوكه البضائع و الترانزيت حاويات

 و تموين و -14 شحنات ربط و سفن مالك و للغير و الشركة سفن تاجير و تطقيم - 13 النشاط لهذا المتممه و المرتبطه االنشطه

 الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع للسفن مالحيه وكاله -15 السفن تجهيز و اصالح و اعاشه

،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 حاويات و الحاويات تداول خدمات تقديم - 12 البحريه الخدمات و  مساهمة شركة ، داتالتوري و لالنشاءات ايريك -  17

 االنشطه كافة و اللوجستيه الخدمات جميع تقديم و الرسائل و البضائع تجميع و الشركة لعمالء المملوكه البضائع و الترانزيت

 و اعاشه و تموين و -14 شحنات ربط و سفن مالك و للغير و الشركة سفن تاجير و تطقيم - 13 النشاط لهذا المتممه و المرتبطه

 الحصول الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع للسفن مالحيه وكاله -15 السفن تجهيز و اصالح

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي

 مساهمة شركة:  التأشير

 النسيج و الجاهز المالبس لصناعه مصنع تشغيل و أقامة  مساهمة شركة ، النسيج و الجاهزة للمالبس الكندية المصرية -  18

 الالزمه التراخيص استصدار بشرط الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع الغير و للنفس الطباعه و والصباغة

 تاريخ وفي 3201   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه على  نشاطها لمباشره

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190818



 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

 وتغليف وتعبئة الخام السكر لتكرير مصنع وتشغيل إقامة - 1  مساهمة شركة ، م.  م.  ش للسكر المتحده المصريه الشركه -  19

 قوالب سكر وبيع وإنتاج وتصنيع والموالس المكرر السائل والسكر البنجر باستخدام األبيض السكر وتصنيع والمكرر األبيض السكر

 والجيلي والكاسترد والبسبوسة الكيك ومسحوق والمربات الفاكهة ونكتار الفاكهة ومعجون الفاكهة وعصائر البودرة وعصائر

 .بودر والبكنج والفانيليا والكاكاو كرامل والكريم والبودينج

 .والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح نشاط - أ

 تم20190825 تاريخ وفي 43186   برقم قيدها سبق  ، تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - ب

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 .لالستزراع قابلة  مساهمة شركة ، م.  م.  ش للسكر المتحده المصريه الشركه -  20

 االستصالح ألغراض مخصصة االراضي تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط احداهما او المستصلحة االراضي استزراع - 2

 او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز الغمر؛ بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع

 تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها والهيئات الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك

 سبق  ، الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 43186   برقم قيدها

 .التنفيذية والئحته القانون  مساهمة شركة ، م.  م.  ش للسكر المتحده المصريه الشركه -  21

 .السكر وتجارة بيع نشاط  -3

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى 

 الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة في للشركة حق أي التعديل هذا ينشئ ال

 .المختصة

 باي تشارك او تساهم ان لها يجوز كما االستثمار، قانون احكام إطار في غرضها تعديل او اخري بمشروعات القيام للشركة ويجوز

 قيدها سبق  ، الشركة وعلى لالستثمار العامة الهيئة موافقة بشرط االستثمار قانون خارج فرعية مشروعات في الوجوه من أوجه

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 43186   برقم

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول  مساهمة شركة ، م.  م.  ش للسكر المتحده المصريه الشركه -  22

 .حده على نشاط لكل ومنفصلة مستقلة مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

  غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة الاعما تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه

 والئحته القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج او مصر في

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 43186   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية

 تم20190825 تاريخ وفي 43186   برقم قيدها سبق  ،   مساهمة شركة ، م.  م.  ش للسكر المتحده المصريه الشركه -  23

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 كيماويات)  الكيماويه المواد تعبئه و خلط و  تصنيع و  النتاج مصنع تشغيل و اقامة  بسيطة توصية ، شركاة و جمال احمد -  24

 كافة على الحصول الشركه على و  المعجون و الورنيشات و انواعها بكافه الدهانات تصنيع و(  الدهانات اضافات - البناء

 تاريخ وفي 1845   برقم قيدها سبق  ، الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827

 المواد تعبئه و خلط و  تصنيع و  النتاج مصنع تشغيل و اقامة  بسيطة توصية ، شركاه و عصر اسماعيل العظيم عبد رأفت -  25

 الشركه على و  المعجون و الورنيشات و انواعها بكافه الدهانات تصنيع و(  الدهانات اضافات - البناء كيماويات)  الكيماويه

   برقم قيدها سبق  ، الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 1845



 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

 تعبئه و خلط و  تصنيع و  النتاج مصنع تشغيل و اقامة  بسيطة توصية ، 00 شريكيه و عصر اسماعيل العظيم عبد رأفت -  26

 الشركه على و  المعجون و الورنيشات و انواعها بكافه الدهانات تصنيع و(  الدهانات اضافات - البناء كيماويات)  الكيماويه المواد

   برقم قيدها سبق  ، الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 1845

 المواد تعبئه و خلط و  تصنيع و  النتاج مصنع تشغيل و اقامة  بسيطة توصية ، وشريكيه الشحات محمد ابراهيم احمد -  27

 الشركه على و  المعجون و الورنيشات و انواعها بكافه الدهانات تصنيع و(  الدهانات اضافات - البناء كيماويات)  يهالكيماو

   برقم قيدها سبق  ، الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 1845

 المواد تعبئه و خلط و  تصنيع و  النتاج مصنع تشغيل و اقامة  بسيطة توصية ، شريكيها و الرشيدى حسن محمد عزة -  28

 الشركه على و  المعجون و الورنيشات و انواعها بكافه الدهانات تصنيع و(  الدهانات اضافات - البناء كيماويات)  الكيماويه

   برقم قيدها سبق  ، الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 1845

 الفنيه واإلستشارات الخدمات تقديم -1  بسيطة توصية ، بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام وشريكه خليفة حسين خليفة -  29

 الكيماويه والمواد والغاز البتروليه والمعدات والمهمات االالت وصيانة ونقل وإستئجار وتأجير وتشغيل ادارة المتضمنه والهندسيه

 غيرالعميقه المياه وابار البترول ابار الحفروصيانة بعمليات المتعلقه البتروليه الخدمات وتقديم واإلنتاج الحفر لعمليات الالزمه

 . الغازات قياس وأجهزة البترول الغراض الالزمه

  

 القياس   اجهزة و االدوات و المعدات و االالت توريد و  بيع و تخزين -2

  

 النشاط تعديل تم20190827 يختار وفي 4750   برقم قيدها سبق  ، التنقيب و البحث لنشاط الالزمة االجهزة و  التحكم  لوحات و 

 بسيطة توصية:  التأشير وصف، 

  الزيت و للغاز االنتاج و  الحفر و  بسيطة توصية ، بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام وشريكه خليفة حسين خليفة -  30

  

   الحفر و  التنقيب و البحث  انشطة مستلزمات و اجهزة  صيانه و تأجير  و أستئجار و تملك -3

 . الزيت و للغاز االنتاج و

  

  الغاز و الزيت  أبار لحفر  الجيولوجية بأالعمال الخاصة  التحكم و الكونترول  لوحات و القياس معايرةاجهزة و  برمجة -4

. 

 الشركات و البترول وزارة مظلة تحت التنقيب و االستكشاف و البحث مجاالت فى العاملة المعفاه الجهات و للشركات كله ذلك و

  الحرة المناطق مشروعات و العربية مصر جمهورية خارج العاملة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 4750   برقم قيدها سبق  ، السماح مع

 حجم من% 20 بنسبة بالتعامل للشركة  بسيطة توصية ، بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام وشريكه خليفة حسين خليفة -  31

  البترول وزارة مظلة تحت المعفاه غير الشركات و الجهات مع المحلى السوق فى السنوية تعامالتها

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص    كافة على الحصول  الشركة على و السارية القرارات و اللوائح و القوانيين احكام مراعاة مع

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 4750   برقم قيدها سبق  ،

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    مةوالس االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 البحريه للخدمات ايريك: الى 7671 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20190808:  تاريخ فى  ،  -  1

 التفريغ و الشحن و

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركة منتجات لتصدير خارجيه اسواق فتح حق له -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  سعفان فرج غريب الشبراوي -  1

 6109   برقم    20190804:  تاريخ ،. للخارج

 الشركة منتجات لتصدير خارجيه اسواق فتح حق له -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعفان العال عبد احمد سعاد -  2

 6109   برقم    20190804:  تاريخ ،. للخارج

 خارجيه اسواق فتح حق له -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعفان فرج غريب الشبرواى الخالق عبد -  3

 6109   برقم    20190804:  تاريخ ،. للخارج الشركة منتجات لتصدير

 الشركة منتجات لتصدير خارجيه اسواق فتح حق له -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعفان غريب الشبراوي اماني -  4

 6109   برقم    20190804:  تاريخ ،. للخارج

 الشركة منتجات لتصدير خارجيه اسواق فتح حق له -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعفان غريب الشبراوي بسمة -  5

 6109   برقم    20190804:  تاريخ ،. للخارج

 كما البنوك ولدي الشركة عن التوقيع حق بقاء مع -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  سعفان فرج غريب الشبراوي -  6

 6109   برقم    20190804:  تاريخ ،. تعديل ادني دون هو

 دون هو كما البنوك ولدي الشركة عن التوقيع حق بقاء مع -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعفان العال عبد احمد سعاد -  7

 6109   برقم    20190804:  تاريخ ،. تعديل ادني

 عن التوقيع حق بقاء مع -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعفان فرج غريب الشبرواى الخالق عبد -  8

 6109   برقم    20190804:  تاريخ ،. تعديل ادني دون هو كما البنوك ولدي الشركة



 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

 هو كما البنوك ولدي الشركة عن التوقيع حق بقاء مع -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعفان غريب الشبراوي اماني -  9

 6109   برقم    20190804:  تاريخ ،. تعديل ادني دون

 هو كما البنوك ولدي الشركة عن التوقيع حق بقاء مع -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعفان غريب الشبراوي بسمة -  10

 6109   برقم    20190804:  تاريخ ،. تعديل ادني دون

/  المهندس السيد تفويض "  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البكرى الباقى عبد مصطفى احمد -  11

 فى وذلك26603282101453 قومى رقم بطاقة(  المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس)  البكرى الباقى عبد مصطفى أحمد

 باسم الحسابات وفتح بالبنوك وااليداع السحب حق وله الشركة مع المتعاملة الجهات وكافة البنوك امام الشركة عن منفردا التوقيع

 التسهيالت عقود على والتوقيع والمنقولة الثابتة الشركة أصول بيع و رهن حق له كما العقود كافة ابرام فى حق وله الشركة

    20190805:  تاريخ ، والتوقيع المالية الهيئات و والمصارف البنوك مع المعامالت انواع من نوع واى واالئتمانية المصرفية

 2166   برقم

 يلزم ما واتخاذ الغير كفالة عقد على  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البكرى الباقى عبد مصطفى احمد -  12

 . ماذكر بعض او كل فى اوالغير النفس تفويض او توكيل فى الحق له وكذلك اجراءات من

 قومى رقم بطاقة(    االدارة مجلس عضو)   البكرى مصطفى أحمد عمر/  المهندس السيد تفويض "

 السحب حق وله الشركة مع المتعاملة الجهات وكافة البنوك امام الشركة عن منفردا التوقيع فى وذلك 29201120101859

 والمنقولة الثابتة الشركة أصول بيع و رهن حق له كما العقود كافة ابرام فى حق وله الشركة باسم الحسابات وفتح بالبنوك وااليداع

 2166   برقم    20190805:  تاريخ ، التسهيالت عقود على والتوقيع

 من نوع واى يةواالئتمان المصرفية  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البكرى الباقى عبد مصطفى احمد -  13

 الحق له وكذلك اجراءات من مايلزم واتخاذ الغير كفالة عقد على والتوقيع المالية الهيئات و والمصارف البنوك مع المعامالت انواع

 2166   برقم    20190805:  تاريخ ،.  ماذكر بعض او كل فى اوالغير النفس تفويض او توكيل فى

:  تاريخ ، للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد بن هللا عبد بن بدر -  14

 43186   برقم    20190805

:  تاريخ ، للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  15

 43186   برقم    20190805

    20190805:  تاريخ ، للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكليبى على حامد محمد -  16

 43186   برقم

:  تاريخ ، للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العوجان الرزاق عبد بن حامد بن بدر -  17

 43186   برقم    20190805

:  تاريخ ، للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خاشقجي خالد بن محمد بن عمرو -  18

 43186   برقم    20190805

    20190805:  تاريخ ، للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  19

 43186   برقم

:  تاريخ ، للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  20

 43186   برقم    20190805

:  تاريخ ، للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربيني الحكيم عبد زياد طارق -  21

 43186   برقم    20190805

    20190805:  تاريخ ، للسكر المتحدة للشركة  ممثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد بن هللا عبد بن بدر -  22

 43186   برقم



 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

    20190805:  تاريخ ، للسكر المتحدة للشركة  ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  23

 43186   برقم

   برقم    20190805:  تاريخ ، للسكر المتحدة للشركة  ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكليبى على حامد محمد -  24

43186 

:  تاريخ ، للسكر المتحدة للشركة  ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العوجان الرزاق عبد بن حامد بن بدر -  25

 43186   برقم    20190805

:  تاريخ ، للسكر المتحدة للشركة  ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خاشقجي خالد بن محمد بن عمرو -  26

 43186   برقم    20190805

    20190805:  تاريخ ، للسكر المتحدة للشركة  ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  27

 43186   برقم

    20190805:  تاريخ ، للسكر المتحدة للشركة  ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  28

 43186   برقم

    20190805:  تاريخ ، للسكر المتحدة للشركة  ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربيني الحكيم عبد زياد طارق -  29

 43186   برقم

:  تاريخ ، القابضة المهيدب لشركة ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ىالعيس محمد بن هللا عبد بن بدر -  30

 43186   برقم    20190805

:  تاريخ ، القابضة المهيدب لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  31

 43186   برقم    20190805

   برقم    20190805:  تاريخ ، القابضة المهيدب لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكليبى على حامد محمد -  32

43186 

:  تاريخ ، القابضة المهيدب لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العوجان الرزاق عبد بن حامد بن بدر -  33

 43186   برقم    20190805

:  تاريخ ، القابضة المهيدب لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خاشقجي خالد بن محمد بن عمرو -  34

 43186   برقم    20190805

    20190805:  تاريخ ، القابضة المهيدب لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  35

 43186   برقم

    20190805:  تاريخ ، القابضة المهيدب لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  ةمساهم شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  36

 43186   برقم

:  تاريخ ، القابضة المهيدب لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربيني الحكيم عبد زياد طارق -  37

 43186   برقم    20190805

 للتسويق وشركاه العيسائى قاسم عمر لشركة ممثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد بن هللا عبد بن بدر -  38

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، المحدودة

 للتسويق وشركاه العيسائى قاسم عمر لشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  39

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، المحدودة

 ، المحدودة للتسويق وشركاه العيسائى قاسم عمر لشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكليبى على حامد محمد -  40

 43186   برقم    20190805:  تاريخ



 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

 وشركاه العيسائى قاسم عمر لشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العوجان الرزاق عبد بن حامد بن بدر -  41

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، المحدودة للتسويق

 للتسويق وشركاه العيسائى قاسم عمر لشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خاشقجي خالد بن محمد بن عمرو -  42

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، المحدودة

 المحدودة للتسويق وشركاه العيسائى قاسم عمر لشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  43

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،

 للتسويق وشركاه العيسائى قاسم عمر لشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  44

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، المحدودة

 للتسويق وشركاه العيسائى قاسم عمر لشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربيني الحكيم عبد زياد طارق -  45

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، المحدودة

:  تاريخ ، صافوال مجموعة شركة عن ممثآل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد بن هللا عبد بن بدر -  46

 43186   برقم    20190805

:  تاريخ ، صافوال مجموعة شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  47

 43186   برقم    20190805

    20190805:  تاريخ ، صافوال مجموعة شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكليبى على حامد محمد -  48

 43186   برقم

:  تاريخ ، صافوال مجموعة شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العوجان الرزاق عبد بن حامد بن بدر -  49

 43186   برقم    20190805

:  اريخت ، صافوال مجموعة شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خاشقجي خالد بن محمد بن عمرو -  50

 43186   برقم    20190805

    20190805:  تاريخ ، صافوال مجموعة شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  51

 43186   برقم

:  تاريخ ، صافوال مجموعة شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  52

 43186   برقم    20190805

:  تاريخ ، صافوال مجموعة شركة عن ممثآل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربيني الحكيم عبد زياد طارق -  53

 43186   برقم    20190805

    20190805:  تاريخ ، صافوال لمجموعه ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد بن هللا عبد بن بدر -  54

 43186   برقم

    20190805:  تاريخ ، صافوال لمجموعه ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  55

 43186   برقم

   برقم    20190805:  تاريخ ، صافوال لمجموعه ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكليبى على حامد محمد -  56

43186 

    20190805:  تاريخ ، صافوال لمجموعه ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العوجان الرزاق عبد بن حامد بن بدر -  57

 43186   برقم

    20190805:  تاريخ ، صافوال لمجموعه ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خاشقجي خالد بن محمد بن عمرو -  58

 43186   برقم



 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

   برقم    20190805:  تاريخ ، صافوال لمجموعه ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  59

43186 

   برقم    20190805:  تاريخ ، صافوال لمجموعه ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  60

43186 

    20190805:  تاريخ ، صافوال لمجموعه ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربيني الحكيم عبد زياد طارق -  61

 43186   برقم

 االنشاء و للتعمير االوروبي البنك عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد بن هللا عبد بن بدر -  62

European Bank For Reconstruction and Development 

   

 من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية بالصالحيات يتعلق فيما.-. 

 الحميد عبد أحمد/  والسيد فيقتو حمدى محمد/  السيد و محمود حسن محمود سامح/  والسيد العيسى محمد هللا عبد بدر/  السيد

 للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين منهم اثنين ألي الحليم عبد جبران

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الصادرة

 االنشاء و للتعمير االوروبي البنك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  63

European Bank For Reconstruction and Development 

   

 من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية بالصالحيات يتعلق فيما.-. 

 الحميد عبد أحمد/  والسيد توفيق حمدى محمد/  السيد و محمود حسن محمود سامح/  والسيد العيسى محمد هللا عبد بدر/  السيد

 للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين منهم اثنين ألي الحليم عبد جبران

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الصادرة

 European االنشاء و للتعمير االوروبي البنك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكليبى على حامد محمد -  64

Bank For Reconstruction and Development 

   

 من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية بالصالحيات يتعلق فيما.-. 

 الحميد عبد أحمد/  والسيد توفيق حمدى محمد/  السيد و محمود حسن محمود سامح/  والسيد العيسى محمد هللا عبد بدر/  السيد

 للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين منهم اثنين ألي الحليم عبد جبران

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الصادرة

 االنشاء و للتعمير االوروبي البنك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العوجان الرزاق عبد بن حامد بن بدر -  65

European Bank For Reconstruction and Development 

   

 من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية بالصالحيات يتعلق فيما.-. 

 الحميد عبد أحمد/  والسيد توفيق حمدى محمد/  السيد و محمود حسن محمود سامح/  والسيد العيسى محمد هللا عبد بدر/  السيد

 للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين منهم اثنين ألي الحليم عبد جبران

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الصادرة

 االنشاء و للتعمير االوروبي البنك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خاشقجي خالد بن محمد بن عمرو -  66

European Bank For Reconstruction and Development 

   

 من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية صالحياتبال يتعلق فيما.-. 

 الحميد عبد أحمد/  والسيد توفيق حمدى محمد/  السيد و محمود حسن محمود سامح/  والسيد العيسى محمد هللا عبد بدر/  السيد

 للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين منهم اثنين ألي الحليم عبد جبران

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الصادرة



 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

 European االنشاء و للتعمير االوروبي البنك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  67

Bank For Reconstruction and Development 

   

 من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية بالصالحيات يتعلق فيما.-. 

 الحميد عبد أحمد/  والسيد فيقتو حمدى محمد/  السيد و محمود حسن محمود سامح/  والسيد العيسى محمد هللا عبد بدر/  السيد

 للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين منهم اثنين ألي الحليم عبد جبران

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الصادرة

 االنشاء و للتعمير االوروبي البنك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  68

European Bank For Reconstruction and Development 

   

 من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية بالصالحيات يتعلق فيما.-. 

 الحميد عبد أحمد/  والسيد توفيق حمدى محمد/  السيد و محمود حسن محمود سامح/  والسيد العيسى محمد هللا عبد بدر/  السيد

 للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين منهم اثنين ألي الحليم عبد جبران

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الصادرة

 االنشاء و للتعمير االوروبي البنك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربيني حكيمال عبد زياد طارق -  69

European Bank For Reconstruction and Development 

   

 من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية بالصالحيات يتعلق فيما.-. 

 الحميد عبد أحمد/  والسيد توفيق حمدى محمد/  السيد و محمود حسن محمود سامح/  والسيد العيسى محمد هللا عبد بدر/  السيد

 للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين منهم اثنين ألي الحليم عبد جبران

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الصادرة

 والتعامل التسهيالت عقود إدارة في االدارة مجلس من  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد بن هللا عبد بن بدر -  70

 والرهن الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع واإليداع والسحب واألجنبية المصرية والمصارف البنوك أمام والتوقيع

 والتحويالت المستندية واالعتمادات الضمانات وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع واالقتراض

 ما بعض أو كل في الشركة عن نيابة والتوقيع عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت وتقديم البنكية

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركه عن نيابه التوقيع و ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض ذكر

 التسهيالت عقود إدارة في االدارة مجلس من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  71

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على قيعوالتو واإليداع والسحب واألجنبية المصرية والمصارف البنوك أمام والتوقيع والتعامل

 المستندية واالعتمادات الضمانات وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع واالقتراض والرهن

 كل في الشركة عن نيابة والتوقيع عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت وتقديم البنكية والتحويالت

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركه عن نيابه التوقيع و ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض ذكر ما بعض أو

 والتوقيع والتعامل التسهيالت عقود إدارة في االدارة مجلس من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكليبى على حامد محمد -  72

 واالقتراض والرهن الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع واإليداع والسحب واألجنبية المصرية والمصارف البنوك أمام

 وتقديم البنكية والتحويالت المستندية واالعتمادات الضمانات وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع

 وتفويض ذكر ما بعض أو كل في الشركة عن نيابة والتوقيع عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركه عن نيابه التوقيع و ذكر ما بعض أو كل في الغير

 التسهيالت عقود إدارة في االدارة مجلس من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العوجان الرزاق عبد بن حامد بن بدر -  73

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع واإليداع والسحب واألجنبية المصرية والمصارف البنوك أمام والتوقيع والتعامل

 المستندية واالعتمادات الضمانات وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع واالقتراض والرهن

 كل في الشركة عن نيابة والتوقيع عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت وتقديم البنكية والتحويالت

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركه عن نيابه التوقيع و ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض ذكر ما بعض أو



 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

 التسهيالت عقود إدارة في االدارة مجلس من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خاشقجي خالد بن محمد بن عمرو -  74

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع واإليداع والسحب واألجنبية المصرية والمصارف البنوك أمام والتوقيع والتعامل

 المستندية واالعتمادات الضمانات وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع واالقتراض والرهن

 كل في الشركة عن نيابة والتوقيع عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت وتقديم البنكية والتحويالت

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركه عن نيابه التوقيع و ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض ذكر ما بعض أو

 والتعامل التسهيالت عقود إدارة في االدارة مجلس من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  75

 والرهن الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع واإليداع والسحب واألجنبية المصرية والمصارف البنوك أمام والتوقيع

 والتحويالت المستندية واالعتمادات الضمانات وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع واالقتراض

 ما بعض أو كل في الشركة عن نيابة والتوقيع عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت وتقديم البنكية

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركه عن هنياب التوقيع و ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض ذكر

 والتعامل التسهيالت عقود إدارة في االدارة مجلس من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  76

 والرهن الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع واإليداع والسحب واألجنبية المصرية والمصارف البنوك أمام والتوقيع

 والتحويالت المستندية واالعتمادات الضمانات وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع واالقتراض

 ما بعض أو كل في الشركة عن نيابة والتوقيع عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت وتقديم البنكية

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركه عن نيابه التوقيع و ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض ذكر

 والتعامل التسهيالت عقود إدارة في االدارة مجلس من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربيني الحكيم عبد زياد طارق -  77

 والرهن الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع واإليداع والسحب واألجنبية المصرية والمصارف البنوك أمام والتوقيع

 والتحويالت المستندية واالعتمادات الضمانات وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع واالقتراض

 ما بعض أو كل في الشركة عن نيابة والتوقيع عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت وتقديم البنكية

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركه عن نيابه التوقيع و ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض ذكر

 هرمس الماليه االوراق بشركة الخاصه االوراق علي  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد بن هللا عبد بن بدر -  78

 القيد و االيداع و للمقاصه مصر بشركة الخاصه االوراق علي الشركه عن نيابه التوقيع و الحسابات فتح و غلق و تحديث نوزج من

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،. المركزي

 هرمس الماليه االوراق بشركة الخاصه االوراق علي  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  79

 القيد و االيداع و للمقاصه مصر بشركة الخاصه االوراق علي الشركه عن نيابه التوقيع و الحسابات فتح و غلق و تحديث نوزج من

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،. المركزي

 من هرمس الماليه االوراق بشركة الخاصه االوراق علي  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكليبى على حامد محمد -  80

 القيد و االيداع و للمقاصه مصر بشركة الخاصه االوراق علي الشركه عن نيابه التوقيع و الحسابات فتح و غلق و تحديث نوزج

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،. المركزي

 الماليه االوراق بشركة الخاصه االوراق علي  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العوجان الرزاق عبد بن حامد بن بدر -  81

 االيداع و للمقاصه مصر بشركة الخاصه االوراق علي الشركه عن نيابه التوقيع و الحسابات فتح و غلق و تحديث نوزج من هرمس

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،. المركزي القيد و

 هرمس الماليه االوراق بشركة الخاصه االوراق علي  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خاشقجي خالد بن محمد بن عمرو -  82

 القيد و االيداع و للمقاصه مصر بشركة الخاصه االوراق علي الشركه عن نيابه التوقيع و الحسابات فتح و غلق و تحديث نوزج من

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،. المركزي

 من هرمس الماليه االوراق بشركة الخاصه االوراق علي  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  83

 القيد و االيداع و للمقاصه مصر بشركة الخاصه االوراق علي الشركه عن نيابه التوقيع و الحسابات فتح و غلق و تحديث نوزج

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،. المركزي

 هرمس الماليه االوراق بشركة الخاصه االوراق علي  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  84

 القيد و االيداع و للمقاصه مصر بشركة الخاصه االوراق علي الشركه عن نيابه التوقيع و الحسابات فتح و غلق و تحديث نوزج من

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،. المركزي



 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

 هرمس الماليه االوراق بشركة الخاصه االوراق علي  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربيني الحكيم عبد ادزي طارق -  85

 القيد و االيداع و للمقاصه مصر بشركة الخاصه االوراق علي الشركه عن نيابه التوقيع و الحسابات فتح و غلق و تحديث نوزج من

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،. المركزي

 مجلس مدة تجديد.للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد بن هللا عبد بن بدر -  86

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،.  االداره

 مجلس مدة تجديد.للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  87

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،.  االداره

 ،.  االداره مجلس مدة تجديد.للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكليبى على حامد محمد -  88

 43186   برقم    20190805:  تاريخ

 مدة تجديد.للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العوجان الرزاق عبد بن حامد بن بدر -  89

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،.  االداره مجلس

 مجلس مدة تجديد.للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خاشقجي خالد بن محمد بن عمرو -  90

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،.  االداره

.  االداره مجلس مدة تجديد.للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  91

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،

 مجلس مدة تجديد.للسكر متحدةال الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  92

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،.  االداره

 مجلس مدة تجديد.للسكر المتحدة الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشربيني الحكيم عبد زياد طارق -  93

 43186   برقم    20190805:  تاريخ ،.  االداره

 58   برقم    20190806:  تاريخ ،( استقاله)  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عون جمال انور محمد عمرو -  94

   برقم    20190806:  تاريخ ،( للوفاه خروج)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم محمد مصطفى محمد -  95

3833 

 3833   برقم    20190806:  تاريخ ،( للوفاه خروج)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الليثى زكى محمد زكى -  96

   برقم    20190806:  تاريخ ،( للوفاه خروج)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمود الدسوقى ابراهيم مدحت -  97

3833 

 3833   قمبر    20190806:  تاريخ ،( للوفاه خروج)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم يوسف الحسينى رضا -  98

 التوقيع سلطات بقاء مع،   االداره مجلس تشكيل اعاده-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم محمد مصطفى محمد -  99

 3833   برقم    20190806:  تاريخ ، التجاري بالسجل وارده هي كما

 كما التوقيع سلطات بقاء مع،   االداره مجلس تشكيل اعاده-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الليثى زكى محمد زكى -  100

 3833   برقم    20190806:  تاريخ ، التجاري بالسجل وارده هي

 سلطات بقاء مع،   االداره مجلس تشكيل اعاده-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمود الدسوقى ابراهيم مدحت -  101

 3833   برقم    20190806:  تاريخ ، التجاري بالسجل وارده هي كما التوقيع

 التوقيع سلطات بقاء مع،   االداره مجلس تشكيل اعاده-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم يوسف الحسينى رضا -  102

 3833   برقم    20190806:  تاريخ ، التجاري بالسجل وارده هي كما

 3833   برقم    20190806:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم محمد مصطفى محمد -  103



 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

 3833   برقم    20190806:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الليثى زكى محمد زكى -  104

 3833   برقم    20190806:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمود الدسوقى ابراهيم مدحت -  105

 3833   برقم    20190806:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم يوسف ىالحسين رضا -  106

 عبدهللا حمد/السيد الشركة عن التوقيع حق يملك-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشامسي عبيد راشد عبدهللا حمد -  107

 الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله اإلدارة مجلس رئيس بصفته الشامسي، عبيد راشد

 والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع المالية للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لالستثمار العامة والهيئة الحكومية والغير

 على للرقابة العامة والهيئة االجتماعية والتأمينات المحافظات و العقاري الشهر مكاتب كافة مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص

 2793   برقم    20190807:  تاريخ ، ومكاتب العمل ومكاتب الجمارك، ومصلحة والواردات الصادرات

 واإلدارات المرور إدارات وجميع العمل تراخيص  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشامسي عبيد راشد عبدهللا حمد -  108

 وااليداع والقيد للمقاصة مصر وشركة والهجرة الجوازات ومصلحة والمياه والتليفونات والغاز هرباءالك وادارات وشركات

 للسيارات التراخيص تجديد وكذلك المرور ونيابات المرور وإدارات البحيرة ومحافظة الزراعة ووزارة الوزارات وكافة المركزي

 البنوك جميع مع التعامل في منفردا الحق له يكون وكذلك ، السيارات بتلك المتعلقة المخالفات وشهادات البيانات شهادات واستخراج

 2793   برقم    20190807:  تاريخ ، والتوقيع الشيكات وتوقيع الحسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 المال رأس عن االفراج وحق البنكية التحويالت على  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشامسي عبيد راشد عبدهللا حمد -  109

 اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 والكفالة والشراء البيع عقود على التوقيع و البنوك من والقروض االئتمانية التسهيالت وعقود الشركة باسم العقود كافة على والتوقيع

 حمد/للسيد يكون وكذلك. ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والسيارات واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن

 2793   برقم    20190807:  تاريخ ، تعيين في الحق اإلدارة مجلس رئيس بصفته الشامسي، عبيد راشد عبدهللا

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشامسي عبيد راشد عبدهللا حمد -  110

 او توكيل في الحق له كما باآلجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة ابرام وله واجورهم

 2793   برقم    20190807:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض

 الموضح الساده توقيع اضافه الموافقه-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل عوض جبر عوض -  111

 ناجى/  الدكتور السيد -: يلي لما طبقا الشركه باعمال الخاصه البنكيه المراسالت علي الشركة عن نيابه التوقيع في بعد اسمائهم

 التوقيع في( ثان توقيع)  الماليه الشؤن عام مدير عطيه محمد وليد/ االستاذ مع(  اول توقيع)  التجاريه الشؤن عام مدير حسن محمد

 بين الماليه التحويالت -4 البنوك بين المستندات تحويل -3 تعديالتها و المستنديه االعتمادات -2 الشحن مستندات تظهير -1 علي

 13363   برقم    20190807:  تاريخ ، خطابات رد و النهائيه و االبتدائيه الضمان خطابات -5 البنوك

 الموضح الساده توقيع اضافه الموافقه-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل عوض جبر عوض -  112

 ناجى/  الدكتور السيد -: يلي لما طبقا الشركه باعمال الخاصه البنكيه المراسالت علي الشركة عن نيابه التوقيع في بعد اسمائهم

 التوقيع في( ثان توقيع)  الماليه الشؤن عام مدير عطيه محمد وليد/ االستاذ مع(  اول توقيع)  التجاريه الشؤن عام مدير حسن محمد

 بين الماليه التحويالت -4 البنوك بين المستندات تحويل -3 تعديالتها و المستنديه االعتمادات -2 الشحن مستندات تظهير -1 علي

 13363   برقم    20190807:  تاريخ ، خطابات رد و النهائيه و االبتدائيه الضمان خطابات -5 البنوك

 الموضح الساده توقيع اضافه الموافقه-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل عوض جبر عوض -  113

 ناجى/  الدكتور السيد -: يلي لما طبقا الشركه باعمال الخاصه البنكيه المراسالت علي الشركة عن نيابه التوقيع في بعد اسمائهم

 التوقيع في( ثان توقيع)  الماليه الشؤن عام مدير عطيه محمد وليد/ االستاذ مع(  اول توقيع)  التجاريه الشؤن عام مدير حسن محمد

 بين الماليه التحويالت -4 البنوك بين المستندات تحويل -3 تعديالتها و المستنديه االعتمادات -2 الشحن مستندات تظهير -1 علي

 13363   برقم    20190807:  تاريخ ، خطابات رد و النهائيه و االبتدائيه الضمان خطابات -5 البنوك

 الخاصه الشيكات تظهير -6 الضمان  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل عوض جبر عوض -  114

 13363   برقم    20190807:  تاريخ ، البنوك مع الشركة بتعامالت الخاصه المراسالت جميع -7 البنوك لصالح بالشركة

 الخاصه الشيكات تظهير -6 الضمان  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل عوض جبر عوض -  115

 13363   برقم    20190807:  تاريخ ، لبنوكا مع الشركة بتعامالت الخاصه المراسالت جميع -7 البنوك لصالح بالشركة



 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

 الخاصه الشيكات تظهير -6 الضمان  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل عوض جبر عوض -  116

 13363   برقم    20190807:  تاريخ ، البنوك مع الشركة بتعامالت الخاصه المراسالت جميع -7 البنوك لصالح بالشركة

 شارلز من بدال كوبوريشن بتروكيميكال ايست ميدل شركل عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اوون مايكل -  117

 38511   برقم    20190807:  تاريخ ، فورد براد جورج

 شارلز من بدال كوبوريشن بتروكيميكال ايست ميدل شركل عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اوون مايكل -  118

 38511   برقم    20190807:  تاريخ ، فورد براد جورج

 شارلز من بدال كوبوريشن بتروكيميكال ايست ميدل شركل عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اوون مايكل -  119

 38511   برقم    20190807:  تاريخ ، فورد براد جورج

 شارلز من بدال كوبوريشن بتروكيميكال ايست ميدل شركل عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اوون مايكل -  120

 38511   برقم    20190807:  تاريخ ، فورد براد جورج

 منفردين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون/  المدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سيلفا دي داينثا انورا -  121

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

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق لهما منفردين أو مجتمعين سيلفا دي داينثا انورا/والسيد برغوت حسن فوزي انس/ وللسيد

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 8188   برقم    20190808:  تاريخ ، مع

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سيلفا دي داينثا انورا -  122

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

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم والسيارات واالراضى العقارية

 8188   برقم    20190808:  تاريخ ، واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سيلفا دي داينثا انورا -  123

/  السيد ويكون باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات

 ما بعض او كل فى رالغي تفويض او توكيل حق ولهم  بالشركة الخاص االستيراد نشاط عن المسؤل هو برغوث حسن فوزي انس

 8188   برقم    20190808:  تاريخ ،..  ذكر

   برقم    20190808:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  غالم حسن محمود محمد نورالدين على -  124

2013 

 القابضة اركان شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المطوع البدر العزيز عبد حمد محمد -  125

 4392   برقم    20190818:  تاريخ ، الكويتية

 تاريخ ، الكويتية القابضة اركان شركة عن ممثال  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  نجيم وجيه وجيه -  126

 4392   برقم    20190818: 

 القابضة اركان شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العيسى يوسف الشيخ الحميد عبد نادر العزيز عبد -  127

 4392   برقم    20190818:  تاريخ ، الكويتية

 القابضة اركان شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المطوع البدر العزيز عبد حمد محمد -  128

 4392   برقم    20190818:  تاريخ ، الكويتية

 تاريخ ، الكويتية القابضة اركان شركة عن ممثال  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  نجيم وجيه وجيه -  129

 4392   برقم    20190818: 



 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

 القابضة اركان شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العيسى يوسف الشيخ الحميد عبد نادر العزيز عبد -  130

 4392   برقم    20190818:  تاريخ ، ةالكويتي

 القابضة اركان شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المطوع البدر العزيز عبد حمد محمد -  131

:  تاريخ ،.  الحاليه الصالحيات و التشكيل بذات االدارة بمجلس الثقه تجديد و االداره مجلس عضوية مدة تجديد - الكويتية

 4392   برقم    20190818

 تجديد - الكويتية القابضة اركان شركة عن ممثال  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  نجيم وجيه وجيه -  132

   برقم    20190818:  تاريخ ،.  الحاليه الصالحيات و التشكيل بذات االدارة بمجلس الثقه تجديد و االداره مجلس عضوية مدة

4392 

 القابضة اركان شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العيسى يوسف الشيخ الحميد عبد نادر العزيز عبد -  133

:  تاريخ ،.  الحاليه الصالحيات و التشكيل بذات االدارة بمجلس الثقه تجديد و االداره مجلس عضوية مدة تجديد - الكويتية

 4392   برقم    20190818

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاوى ابرهيم ابراهيم امامه -  134

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدالرازق احمد محمد محمود ماجد -  135

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قناوى عبدالرحمن حمدان حمدى -  136

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعاطى مصطفى ايهاب سميه -  137

   برقم    20190818:  تاريخ ،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الشاوى محمد محمود ايمن -  138

4075 

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ،   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغني سيد سامي -  139

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالرحمن محمد مسعد -  140

 السيد و االداره مجلس رئيس السيد صالحيات بقاء مع،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاوى ابرهيم ابراهيم امامه -  141

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ، تعديل دون التجاري بالسجل هي كما المنتدب العضو و االداره مجلس رئيس نائب

 االداره مجلس رئيس السيد صالحيات بقاء مع،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدالرازق احمد محمد محمود ماجد -  142

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ، تعديل دون التجاري بالسجل هي كما المنتدب العضو و االداره مجلس رئيس نائب السيد و

 و االداره مجلس رئيس السيد صالحيات بقاء مع،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قناوى عبدالرحمن حمدان حمدى -  143

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ، تعديل دون التجاري بالسجل هي كما المنتدب العضو و االداره جلسم رئيس نائب السيد

 و االداره مجلس رئيس السيد صالحيات بقاء مع،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعاطى مصطفى ايهاب سميه -  144

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ، تعديل دون التجاري بالسجل هي كما المنتدب العضو و االداره مجلس رئيس نائب السيد

 رئيس السيد صالحيات بقاء مع،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الشاوى محمد محمود ايمن -  145

    20190818:  تاريخ ، تعديل دون التجاري بالسجل هي كما المنتدب العضو و االداره مجلس رئيس نائب السيد و االداره مجلس

 4075   برقم

 و االداره مجلس رئيس السيد صالحيات بقاء مع،   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغني سيد سامي -  146

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ، تعديل دون التجاري بالسجل هي كما المنتدب العضو و االداره مجلس رئيس نائب السيد

 نائب السيد و االداره مجلس رئيس السيد صالحيات بقاء مع،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالرحمن محمد مسعد -  147

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ، تعديل دون التجاري بالسجل هي كما المنتدب العضو و االداره مجلس رئيس



 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

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاوى ابرهيم ابراهيم امامه -  148

 4075   برقم    20190818

 تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدالرازق احمد محمد محمود ماجد -  149

 4075   برقم    20190818: 

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قناوى الرحمنعبد حمدان حمدى -  150

 4075   برقم    20190818

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعاطى مصطفى ايهاب سميه -  151

 4075   برقم    20190818

 لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الشاوى محمد محمود ايمن -  152

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ، التعليم

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغني سيد سامي -  153

 4075   برقم    20190818

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالرحمن محمد مسعد -  154

 4075   برقم    20190818

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاوى ابرهيم ابراهيم امامه -  155

 4075   برقم    20190818

 تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدالرازق احمد محمد محمود ماجد -  156

 4075   برقم    20190818: 

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قناوى عبدالرحمن حمدان حمدى -  157

 4075   برقم    20190818

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعاطى مصطفى ايهاب سميه -  158

 4075   برقم    20190818

 لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الشاوى محمد محمود ايمن -  159

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ، التعليم

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغني سيد سامي -  160

 4075   برقم    20190818

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالرحمن محمد مسعد -  161

 4075   برقم    20190818

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاوى ابرهيم ابراهيم امامه -  162

 4075   برقم    20190818

 تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدالرازق احمد محمد محمود ماجد -  163

 4075   برقم    20190818: 

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  قناوى عبدالرحمن حمدان حمدى -  164

 4075   برقم    20190818

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعاطى مصطفى ايهاب سميه -  165

 4075   برقم    20190818



 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

 لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الشاوى محمد محمود ايمن -  166

 4075   برقم    20190818:  تاريخ ، التعليم

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالغني سيد سامي -  167

 4075   برقم    20190818

:  تاريخ ، التعليم لخدمات تعليميه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالرحمن محمد مسعد -  168

 4075   برقم    20190818

 عضو الجبيلي محمد ذاهد فؤاد محمد/للسيد الترخيص و التفويض - -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  قمر رضوان -  169

 -:التالية المسائل في مجتمعين اإلدارة مجلس أعضاء من أيا مع مجتمعا المنتدب االداره مجلس

 . حكمومية الغير و الحكومية الجهات كافة امام مجتمعين الشركة عن نيابة التوقيع فى الحق

 . المحامين السادة وتوكيل انواعها بكافة العامة التوكيالت اصدار فى بالحق مجتمعين لهم يرخص كما -

 و االئتمانية التسهيالت بينها ومن البنكية المعامالت و الشيكات كافة على البنوك لدى التوقيع في مجتمعين الحق لهم يكون كما -

 3871   برقم    20190819:  تاريخ ، عقود

 في الحق مجتمعين لسيادتهم ويكون و الودائع و الرهن و القرض  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  قمر رضوان -  170

 .ذكر مما بعض او كل في الغير تفويض

  السيارات بيع وعقود اإليجار عقود ابرام فى مجتمعين لهم يرخص كما -

 .حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة امام وذلك التصرفات بهذه المتعلقة المستندات و العقود كافة على التوقيع فى الحق ولهم

  

 و العقاري الشهر و المالية العامةللرقابة الهيئة و الحرة المناطق و لالستثمار العامة الهيئة امام   التوقيع في بالحق لهم يرخص كما -

 3871   برقم    20190819:  تاريخ ، المطابع وهيئة التجارية الغرفة و التجاري السجل

 . االميرية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  قمر رضوان -  171

 وكذا 1997 لسنة 8 رقم القانون مقتضيات جميع تنفيذ بها المنوط الجهات كافة لدى التعامل فى مجتمعين الحق لهم يكون كما -

 . المرتبطة القوانين و 1981 لسنة 159 رقم القانون

 3871   برقم    20190819:  تاريخ ،. ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل فى الحق  مجتمعين لسيادتهم ويكون -

:  تاريخ ، عضو ويمثلها  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حبيب المرسى فضل فخرى محمد -  172

 8562   برقم    20190819

 8562   برقم    20190819:  تاريخ ، عضو ويمثلها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  همام عثمان همام ادهم -  173

 ، عضو ويمثلها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة(  globewide maritime -egypt)  مصر - للمالحه وايد جلوب -  174

 8562   برقم    20190819:  تاريخ

 فضل فخرى محمد/  السيد تفويض  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حبيب المرسى فضل فخرى محمد -  175

 الحكومية الجهات جميع أمام وتمثيلها عنها والتوقيع الشركة إدارة فى منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس حبيب المرسى

 العام والقطاع العام األعمال وقطاع بـهيئاتـها والوزارات العامة والمرافق والمصالح الرسمية وغير الرسمية الحكومية وغير

 وبصفة المحلية والوحدات والمحافظات ومكاتبها ومأمورياتها والتوثيق العقارى الشهر ومصلحة الضرائب مصلحة وأمام والخاص

 8562   برقم    20190819:  تاريخ ، ودفع قبض حق وله أغراضها قلتحقي الشركة معها تتعامل التى الجهات كافة أمام عامة

 رئيس حبيب المرسى فضل فخرى محمد/  السيد تفويض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  همام عثمان همام ادهم -  176

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام وتمثيلها عنها والتوقيع الشركة إدارة فى منفردا   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس



 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

 مصلحة وأمام والخاص العام والقطاع العام األعمال وقطاع بـهيئاتـها والوزارات العامة والمرافق والمصالح الرسمية وغير الرسمية

 الجهات كافة أمام عامة وبصفة المحلية والوحدات والمحافظات ومكاتبها ومأمورياتها والتوثيق العقارى الشهر ومصلحة الضرائب

 8562   برقم    20190819:  تاريخ ، ودفع قبض حق وله أغراضها لتحقيق الشركة معها تتعامل التى

/  السيد تفويض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة(  globewide maritime -egypt)  مصر - للمالحه وايد جلوب -  177

 جميع أمام وتمثيلها عنها والتوقيع الشركة إدارة فى منفردا   دبالمنت والعضو اإلدارة مجلس رئيس حبيب المرسى فضل فخرى محمد

 العام األعمال وقطاع بـهيئاتـها والوزارات العامة والمرافق والمصالح الرسمية وغير الرسمية الحكومية وغير الحكومية الجهات

 والوحدات والمحافظات ومكاتبها ومأمورياتها والتوثيق العقارى الشهر ومصلحة الضرائب مصلحة وأمام والخاص العام والقطاع

    20190819:  تاريخ ، ودفع قبض حق وله أغراضها لتحقيق الشركة معها تتعامل التى الجهات كافة أمام عامة وبصفة المحلية

 8562   برقم

 وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حبيب المرسى فضل فخرى محمد -  178

 والحصول باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية األذنية السندات كافة

 المعدات أنواع جميع إلستيراد المعنية الجهات من وتراخيص وموافقات المختلفه الشركة بنشاطات معنيه تصاريح من يلزم ما على

 من البنكية والتصرفات األعمال جميع فى المالية والهيئات والمصارف البنوك لدى الشركة عن التوقيع حق وكذلك ، البحرية والقطع

 8562   برقم    20190819:  تاريخ ، واإلعتمادات عليها والتوقيع وإستالمها الشيكات دفاتر وطلب وإيداع سحب

 األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ  ادارة مجلس عضو  همةمسا شركة  همام عثمان همام ادهم -  179

 من يلزم ما على والحصول باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية

 ، البحرية والقطع المعدات أنواع جميع إلستيراد المعنية الجهات من وتراخيص وموافقات المختلفه الشركة بنشاطات معنيه تصاريح

 وإيداع سحب من البنكية والتصرفات األعمال جميع فى المالية والهيئات والمصارف البنوك لدى الشركة عن التوقيع حق وكذلك

 8562   برقم    20190819:  تاريخ ، واإلعتمادات عليها والتوقيع وإستالمها الشيكات دفاتر وطلب

 وتوقيع المبالغ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة(  globewide maritime -egypt)  مصر - للمالحه وايد جلوب -  180

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 إلستيراد المعنية الجهات من وتراخيص وموافقات المختلفه الشركة بنشاطات معنيه تصاريح من ميلز ما على والحصول باألجل أو

 األعمال جميع فى المالية والهيئات والمصارف البنوك لدى الشركة عن التوقيع حق وكذلك ، البحرية والقطع المعدات أنواع جميع

   برقم    20190819:  تاريخ ، واإلعتمادات عليها والتوقيع تالمهاوإس الشيكات دفاتر وطلب وإيداع سحب من البنكية والتصرفات

8562 

 التسهيالت وعقود واإلئتمانات  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حبيب المرسى فضل فخرى محمد -  181

 مجلس عضو همام عثمان همام أدهم/  السيد مع مجتمعا   فيكون وغلقها الحسابات فتح أما ، المال رأس عن اإلفراج وحق المصرفية

 الرهون أو القروض أو تبعى أو أصلى عينى حق تقرير أو شراء أو بيع من الشركة أصول تمس التى التصرف أعمال أما ، اإلدارة

 أحد أو الغير توكيل أو تفويض فى الحق له ويكون،  االداره مجلس عضو همام عثمان همام ادهم/  السيد مع مجتمعا بتوقيعه فتكون

 8562   برقم    20190819:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فى اإلدارة مجلس أعضاء

 عن اإلفراج وحق المصرفية التسهيالت وعقود واإلئتمانات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  همام عثمان همام ادهم -  182

 التصرف أعمال أما ، اإلدارة مجلس عضو همام عثمان همام أدهم/  السيد مع مجتمعا   فيكون وغلقها الحسابات فتح أما ، المال رأس

 مع مجتمعا بتوقيعه فتكون الرهون أو القروض أو تبعى أو أصلى عينى حق تقرير أو شراء أو بيع من الشركة أصول تمس التى

 فى اإلدارة مجلس أعضاء أحد أو الغير توكيل أو تفويض فى الحق له ويكون،  االداره مجلس عضو همام عثمان همام ادهم/  السيد

 8562   برقم    20190819:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل

 واإلئتمانات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة(  globewide maritime -egypt)  مصر - للمالحه وايد جلوب -  183

 عثمان همام أدهم/  السيد مع مجتمعا   فيكون وغلقها الحسابات فتح أما ، المال رأس عن اإلفراج وحق المصرفية التسهيالت وعقود

 أو تبعى أو أصلى عينى حق تقرير أو شراء أو بيع من الشركة أصول تمس التى التصرف أعمال أما ، اإلدارة مجلس عضو همام

 أو تفويض فى الحق له ويكون،  االداره مجلس عضو همام عثمان همام ادهم/  السيد مع مجتمعا بتوقيعه فتكون الرهون أو القروض

 8562   برقم    20190819:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فى اإلدارة مجلس أعضاء أحد أو الغير توكيل



 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

 االدارة في الحق ولهم -:  التوقيع و االدارة حق الي يضاف-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  فرنسيس ناثان عصمت -  184

   برقم    20190819:  تاريخ ،.  سبق مما جزء او كل في الغير تفويض او توكيل حق لهم و منفردين او مجتمعين  التوقيع و

810 

 االدارة في الحق ولهم -:  التوقيع و االدارة حق الي يضاف-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  فرنسيس ناثان عصمت -  185

   برقم    20190819:  تاريخ ،.  سبق مما جزء او كل في الغير تفويض او توكيل حق لهم و منفردين او مجتمعين  التوقيع و

810 

 الشركة عن التوقيع حق يكون -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الرقيق ابراهيم الصادق عبدالمجيد -  186

 ابراهيم الصادق عبدالمجيد/  للسيد بالشركة للعمل المنظمه للوائح طلقا الماليه المؤسسات و البنوك امام المعامالت لجميع اول كتوقيع

 الماليه المؤسسات او البنوك لجميع ثان كتوقيع الشركة عن التوقيع حق يكون ان ثانيا المنتدب العضو و االداره مجلس رئيس الرقيق

 عبدالقادر/  السيد العام المدير علي احمد محمد علي/ السيد بعد اسمائهم االتيه الساده من لكل بالشركة للعمل المنظمه للوائح طبقا

 31548   برقم    20190819:  تاريخ ، التجاريه و الماليه الشؤن قطاع رئيس محمد عبدالقادر محمد

 القماطى صالح فرج امطير/  السيد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الرقيق ابراهيم الصادق عبدالمجيد -  187

)  او(  ثان توقيع - اول توقيع)  -: يلي كما بالتوقيع المخوليين من اثنين اي من مزدوج التوقيع يكون ان- ثالثا الماليه الشؤن مدير -

 31548   برقم    20190819:  تاريخ ،.  فقط االول بالتوقيع المخول غياب حالة في ذلك و(  ثان توقيع - ثان توقيع

:  تاريخ ، الشركة عن االجتماعية التأمينات فى مسئول كمدير تفويضها الغاء  مدير  مساهمة شركة  سبع احمد فهمى الهام -  188

 11116   برقم    20190820

 م ش)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  189

 4625   برقم    20190821:  تاريخ ،(  م

 م ش)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  190

 4625   برقم    20190821:  تاريخ ،(  م

:  تاريخ ،(  م م ش)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد محمد -  191

 4625   برقم    20190821

:  تاريخ ،(  م م ش)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد محمد -  192

 4625   برقم    20190821

)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصواف مصطفى عبدالسميع محمد احمد عمرو -  193

 4625   برقم    20190821:  تاريخ ،(  م م ش

)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصواف مصطفى عبدالسميع محمد احمد عمرو -  194

 4625   برقم    20190821:  تاريخ ،(  م م ش

 ،(  م م ش)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدالحميد ابراهيم محمد -  195

 4625   برقم    20190821:  تاريخ

 ،(  م م ش)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدالحميد ابراهيم محمد -  196

 4625   برقم    20190821:  تاريخ

 ، اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  197

 4625   برقم    20190821:  تاريخ

 ، اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  198

 4625   برقم    20190821:  تاريخ



 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

:  تاريخ ، اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سويدىال صادق احمد محمد -  199

 4625   برقم    20190821

:  تاريخ ، اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد محمد -  200

 4625   برقم    20190821

 ، اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصواف مصطفى عبدالسميع محمد احمد عمرو -  201

 4625   برقم    20190821:  تاريخ

 ، اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصواف مصطفى عبدالسميع محمد احمد عمرو -  202

 4625   برقم    20190821:  تاريخ

:  تاريخ ، اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدالحميد ابراهيم محمد -  203

 4625   برقم    20190821

:  تاريخ ، اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدالحميد ابراهيم محمد -  204

 4625   برقم    20190821

 م ش)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  205

 4625   برقم    20190821:  تاريخ ،(  م

 م ش)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  206

 4625   برقم    20190821:  تاريخ ،(  م

:  تاريخ ،(  م م ش)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد محمد -  207

 4625   برقم    20190821

:  تاريخ ،(  م م ش)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد محمد -  208

 4625   برقم    20190821

)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصواف مصطفى عبدالسميع محمد احمد عمرو -  209

 4625   برقم    20190821:  تاريخ ،(  م م ش

)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصواف مصطفى عبدالسميع محمد احمد عمرو -  210

 4625   برقم    20190821:  تاريخ ،(  م م ش

 ،(  م م ش)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدالحميد ابراهيم محمد -  211

 4625   برقم    20190821:  تاريخ

 ،(  م م ش)  اليكتريك السويدي شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدالحميد ابراهيم محمد -  212

 4625   برقم    20190821:  تاريخ

 م ش)  اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  213

 4625   برقم    20190821:  تاريخ ،(  م

 م ش)  اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  214

 4625   برقم    20190821:  تاريخ ،(  م

:  تاريخ ،(  م م ش)  اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد محمد -  215

 4625   برقم    20190821

:  تاريخ ،(  م م ش)  اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد محمد -  216

 4625   برقم    20190821



 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

)  اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصواف مصطفى عبدالسميع محمد احمد عمرو -  217

 4625   برقم    20190821:  تاريخ ،(  م م ش

)  اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصواف مصطفى عبدالسميع محمد احمد عمرو -  218

 4625   برقم    20190821:  تاريخ ،(  م م ش

 ،(  م م ش)  اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدالحميد ابراهيم محمد -  219

 4625   برقم    20190821:  تاريخ

 ،(  م م ش)  اليكتريك السويدى شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدالحميد ابراهيم محمد -  220

 4625   برقم    20190821:  تاريخ

 االداره مجلس مدة تجديد --  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عمر محمد عمر اللطيف عبد نيبال -  221

 3207   برقم    20190821:  تاريخ ، االختصاصات بذات و التشكيل بذات

)  خليل ابراهيم خليل/  المهندس السيد تفويض-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل ابراهيم خليل -  222

 حسابات تشغيل و فتح في( منفردين او مجتمعين)  خليل ابراهيم منير/ األستاذ والسيد(  المنتدب والعضو األدارة مجلس رئيس

 انواع جميع و الرهن عقود و الممصرفيه التسهيالت عقود علي التوقيع و العربيه مصر جمهوريه خارج و داخل مصرفيه

 و داخل البنوك لدي تعديل ادني دون للشركة سبق ما جميع عن و الشركة عن الماليه الهيئات و المصارف و البنوك مع المعامالت

 3558   برقم    20190822:  تاريخ ، رئيس)  خليل ابراهيم خليل/  المهندس للسيد يحق كما العربيه مصر جمهوريه خارج

)  خليل ابراهيم خليل/  المهندس السيد تفويض-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل ابراهيم خليل -  223

 حسابات تشغيل و فتح في( منفردين او مجتمعين)  خليل ابراهيم منير/ األستاذ والسيد(  المنتدب والعضو األدارة مجلس رئيس

 انواع جميع و الرهن عقود و الممصرفيه التسهيالت عقود علي التوقيع و عربيهال مصر جمهوريه خارج و داخل مصرفيه

 و داخل البنوك لدي تعديل ادني دون للشركة سبق ما جميع عن و الشركة عن الماليه الهيئات و المصارف و البنوك مع المعامالت

 3558   برقم    20190822:  تاريخ ، ئيسر)  خليل ابراهيم خليل/  المهندس للسيد يحق كما العربيه مصر جمهوريه خارج

)  خليل ابراهيم خليل/  المهندس السيد تفويض-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  خليل ابراهيم خليل -  224

 حسابات تشغيل و فتح في( منفردين او مجتمعين)  خليل ابراهيم منير/ األستاذ والسيد(  المنتدب والعضو األدارة مجلس رئيس

 انواع جميع و الرهن عقود و الممصرفيه التسهيالت عقود علي التوقيع و العربيه مصر جمهوريه خارج و داخل مصرفيه

 و داخل البنوك لدي تعديل ادني دون للشركة سبق ما جميع عن و الشركة عن الماليه الهيئات و المصارف و البنوك مع المعامالت

 3558   برقم    20190822:  تاريخ ، رئيس)  خليل ابراهيم خليل/  المهندس للسيد يحق كما العربيه مصر جمهوريه خارج

)  خليل ابراهيم خليل/  المهندس السيد تفويض-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  خليل ابراهيم خليل -  225

 حسابات تشغيل و فتح في( منفردين او مجتمعين)  خليل ابراهيم منير/ األستاذ والسيد(  المنتدب والعضو األدارة مجلس رئيس

 انواع جميع و الرهن عقود و الممصرفيه التسهيالت عقود علي التوقيع و العربيه مصر جمهوريه خارج و داخل مصرفيه

 و داخل البنوك لدي تعديل ادني دون للشركة سبق ما جميع عن و الشركة عن الماليه الهيئات و المصارف و البنوك مع المعامالت

 3558   برقم    20190822:  تاريخ ، رئيس)  خليل ابراهيم خليل/  المهندس للسيد يحق كما العربيه مصر جمهوريه خارج

 األستاذ والسيد(  المنتدب والعضو األدارة مجلس  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل ابراهيم خليل -  226

 جمهوريه خارج و داخل البنوك لدي الشركة عن التوقيع و التعامل في الغير تفويض في( منفردين او مجتمعين)  خليل ابراهيم منير/

 3558   برقم    20190822:  تاريخ ، العربيه مصر

 األستاذ والسيد(  المنتدب والعضو األدارة مجلس  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خليل ابراهيم خليل -  227

 جمهوريه خارج و داخل البنوك لدي الشركة عن التوقيع و التعامل في الغير تفويض في( منفردين او مجتمعين)  خليل ابراهيم منير/

 3558   برقم    20190822:  تاريخ ، العربيه مصر

 األستاذ والسيد(  المنتدب والعضو األدارة مجلس  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  خليل ابراهيم خليل -  228

 جمهوريه خارج و داخل البنوك لدي الشركة عن التوقيع و التعامل في الغير تفويض في( منفردين او مجتمعين)  خليل ابراهيم منير/

 3558   برقم    20190822:  تاريخ ، العربيه مصر



 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

 األستاذ والسيد(  المنتدب والعضو األدارة مجلس  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  خليل ابراهيم خليل -  229

 جمهوريه خارج و داخل البنوك لدي الشركة عن التوقيع و التعامل في الغير تفويض في( منفردين او مجتمعين)  خليل ابراهيم منير/

 3558   برقم    20190822:  تاريخ ، العربيه مصر

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق فى  منفردا -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد عبدالعاطى احمد محمود -  230

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافه الخاص والقطاع اإلعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع إمام إغراضها

 الشركة باسم ذلك وكل الشركة اصول وبيع والرهن واالقتراض وإيداع سحب من الحسابات وفتح والمصارف البنوك جميع مع

 تعيين في الحق وله الضرائب ومصلحه التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله اغراضها وضمن

 8567   برقم    20190822:  تاريخ ، ودفع قبض الحق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل

 السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد عبدالعاطى احمد مودمح -  231

 السحب في حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافه وإبرام والتجارية االذنيه

 الشراء عقود علي التوقيع في الحق له وكذلك الضمان خطابات واستصدار الشيكات علي والتوقيع البنوك من والرهن واالقتراض

 أو كل في  الغير تفويض او الغير توكيل  في الحق وله والسيارات واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبيع

 8567   برقم    20190822:  تاريخ ، 0ماذكر بعض

 اإلدارة مجلس رئيس من كل انفراد علي الشركة عن التوقيع حق يملك-  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  غطاس فهيم يسرى -  232

 يعين أن في الحق اإلدارة ولمجلس الغرض، لهذا المجلس ينتدبه آخر عضو وكل التنفيذي والرئيس المنتدبين اإلدارة مجلس وأعضاء

 االدارة مجلس رئيس السيد وتخويل. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة

 واالتفاقات العقود جميع إبرام حق وحده ولسيادته أغراضها وتحقيق الشركة أمور لتيسير الالزمة والصالحيات السلطات كافة

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، كان مهما عليها والتوقيع واالقرارات والتصرفات

 رئيس من كل انفراد علي الشركة عن التوقيع حق يملك-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العنين ابو محمد محمد محمد -  233

 اإلدارة ولمجلس الغرض، لهذا المجلس ينتدبه آخر عضو وكل التنفيذي والرئيس المنتدبين اإلدارة مجلس وأعضاء اإلدارة مجلس

 السيد وتخويل. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق

 جميع إبرام حق وحده ولسيادته أغراضها وتحقيق الشركة أمور لتيسير الالزمة والصالحيات السلطات كافة االدارة مجلس رئيس

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، كان مهما يهاعل والتوقيع واالقرارات والتصرفات واالتفاقات العقود

 من كل انفراد علي الشركة عن التوقيع حق يملك-  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العنين ابو محمد محمد عزيزة -  234

 ولمجلس الغرض، لهذا المجلس ينتدبه آخر عضو وكل التنفيذي والرئيس المنتدبين اإلدارة مجلس وأعضاء اإلدارة مجلس رئيس

 وتخويل. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة

 إبرام حق وحده ولسيادته أغراضها وتحقيق الشركة أمور لتيسير الالزمة والصالحيات السلطات كافة االدارة مجلس رئيس السيد

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، كان مهما عليها والتوقيع واالقرارات والتصرفات واالتفاقات العقود جميع

 رئيس من كل انفراد علي الشركة عن التوقيع حق يملك-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوالعنين محمد محمد هناء -  235

 اإلدارة ولمجلس الغرض، لهذا المجلس ينتدبه آخر عضو وكل التنفيذي والرئيس المنتدبين اإلدارة مجلس وأعضاء اإلدارة مجلس

 السيد وتخويل. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق

 جميع إبرام حق وحده ولسيادته أغراضها وتحقيق الشركة أمور لتيسير الالزمة والصالحيات السلطات كافة االدارة مجلس رئيس

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، كان مهما عليها والتوقيع واالقرارات والتصرفات واالتفاقات العقود

 من كل انفراد علي الشركة عن التوقيع حق يملك-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العينين ابو محمد محمد فيروز -  236

 ولمجلس الغرض، لهذا المجلس ينتدبه آخر عضو وكل التنفيذي والرئيس المنتدبين اإلدارة مجلس وأعضاء ارةاإلد مجلس رئيس

 وتخويل. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة

 إبرام حق وحده ولسيادته أغراضها وتحقيق الشركة أمور لتيسير الالزمة والصالحيات السلطات كافة االدارة مجلس رئيس السيد

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، كان مهما عليها والتوقيع واالقرارات والتصرفات واالتفاقات العقود جميع

 رئيس من كل انفراد علي الشركة عن التوقيع حق يملك-  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  ربوتينى دانيال -  237

 اإلدارة ولمجلس الغرض، لهذا المجلس ينتدبه آخر عضو وكل التنفيذي والرئيس المنتدبين اإلدارة مجلس وأعضاء اإلدارة مجلس

 السيد وتخويل. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق



 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

 جميع إبرام حق وحده ولسيادته أغراضها وتحقيق الشركة أمور لتيسير الالزمة والصالحيات السلطات كافة االدارة مجلس رئيس

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، كان مهما عليها والتوقيع واالقرارات والتصرفات واالتفاقات العقود

 رئيس من كل انفراد علي الشركة عن التوقيع حق يملك-  منتدب عضو  مساهمة شركة  علي العنين ابو محمد عبداللطيف -  238

 اإلدارة ولمجلس الغرض، لهذا المجلس ينتدبه آخر عضو وكل التنفيذي والرئيس المنتدبين اإلدارة مجلس وأعضاء اإلدارة مجلس

 السيد وتخويل. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق

 جميع إبرام حق وحده ولسيادته أغراضها وتحقيق الشركة أمور لتيسير الالزمة والصالحيات السلطات كافة االدارة مجلس رئيس

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، كان مهما عليها والتوقيع واالقرارات والتصرفات واالتفاقات العقود

 تبرمها التي واالقتراض الرهن عقود ذلك في بما ومسمياتها نوعها  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  غطاس فهيم يسرى -  239

 المبالغ وإيداع البنوك بجميع الحسابات فتح حق لسيادته أن كما عليها والتوقيع جميعها البنوك ذلك في بما كانت جهة أي مع الشركة

 والبيع الشراء في الحق ولسيادته.  المنصرفة أو المسحوبة أو المودعة المبالغ مقدار كان مامه والصرف منها والسحب فيها

 وله عليها والتوقيع المعاوضة عقود وإبرام البيع عقود علي والتوقيع للغير أو لنفسه الشركة وممتلكات أصول بعض في والتصرف

 3454   برقم    20190822:  ختاري ، الحكومية والجهات والبنوك الغير أمام الشركة كفالة

 واالقتراض الرهن عقود ذلك في بما ومسمياتها نوعها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العنين ابو محمد محمد محمد -  240

 البنوك بجميع الحسابات فتح حق لسيادته أن كما عليها والتوقيع جميعها البنوك ذلك في بما كانت جهة أي مع الشركة تبرمها التي

 الشراء في الحق ولسيادته.  المنصرفة أو المسحوبة أو المودعة المبالغ مقدار كان مهما والصرف منها والسحب فيها المبالغ وإيداع

 عليها والتوقيع المعاوضة عقود وإبرام البيع عقود علي والتوقيع للغير أو لنفسه الشركة وممتلكات أصول بعض في والتصرف والبيع

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، الحكومية والجهات والبنوك الغير أمام الشركة كفالة وله

 الرهن عقود ذلك في بما ومسمياتها نوعها  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العنين ابو محمد محمد عزيزة -  241

 الحسابات فتح حق لسيادته أن كما عليها لتوقيعوا جميعها البنوك ذلك في بما كانت جهة أي مع الشركة تبرمها التي واالقتراض

 ولسيادته.  المنصرفة أو المسحوبة أو المودعة المبالغ مقدار كان مهما والصرف منها والسحب فيها المبالغ وإيداع البنوك بجميع

 عقود وإبرام البيع عقود علي والتوقيع للغير أو لنفسه الشركة وممتلكات أصول بعض في والتصرف والبيع الشراء في الحق

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، الحكومية والجهات والبنوك الغير أمام الشركة كفالة وله عليها والتوقيع المعاوضة

 واالقتراض الرهن عقود ذلك في بما ومسمياتها نوعها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوالعنين محمد محمد هناء -  242

 البنوك بجميع الحسابات فتح حق لسيادته أن كما عليها والتوقيع جميعها البنوك ذلك في بما كانت جهة أي مع الشركة تبرمها التي

 الشراء في الحق ولسيادته.  المنصرفة أو المسحوبة أو المودعة المبالغ مقدار كان مهما والصرف منها والسحب فيها المبالغ وإيداع

 عليها والتوقيع المعاوضة عقود وإبرام البيع عقود علي والتوقيع للغير أو لنفسه الشركة وممتلكات أصول بعض في والتصرف والبيع

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، الحكومية والجهات والبنوك الغير أمام الشركة كفالة وله

 واالقتراض الرهن عقود ذلك في بما ومسمياتها نوعها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العينين ابو محمد محمد فيروز -  243

 البنوك بجميع الحسابات فتح حق لسيادته أن كما عليها والتوقيع جميعها البنوك ذلك في بما كانت جهة أي مع الشركة تبرمها التي

 الشراء في الحق ولسيادته.  المنصرفة أو المسحوبة أو المودعة المبالغ مقدار كان مهما والصرف منها والسحب فيها المبالغ وإيداع

 عليها والتوقيع المعاوضة عقود وإبرام البيع عقود علي والتوقيع للغير أو لنفسه الشركة وممتلكات أصول بعض في والتصرف والبيع

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، الحكومية والجهات والبنوك الغير أمام الشركة كفالة وله

 التي واالقتراض الرهن عقود ذلك في بما ومسمياتها نوعها  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  ربوتينى دانيال -  244

 وإيداع البنوك بجميع الحسابات فتح حق لسيادته أن كما عليها والتوقيع جميعها البنوك ذلك في بما كانت جهة أي مع الشركة تبرمها

 والبيع الشراء في الحق ولسيادته.  المنصرفة أو المسحوبة أو المودعة المبالغ مقدار كان مهما والصرف منها والسحب فيها المبالغ

 وله عليها والتوقيع المعاوضة عقود وإبرام البيع عقود علي والتوقيع للغير أو لنفسه الشركة وممتلكات أصول بعض في والتصرف

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، الحكومية والجهات والبنوك الغير أمام الشركة كفالة

 واالقتراض الرهن عقود ذلك في بما ومسمياتها نوعها  منتدب عضو  مساهمة شركة  علي العنين ابو محمد عبداللطيف -  245

 البنوك بجميع الحسابات فتح حق لسيادته أن كما عليها والتوقيع جميعها البنوك ذلك في بما كانت جهة أي مع الشركة تبرمها التي

 الشراء في الحق ولسيادته.  المنصرفة أو المسحوبة أو المودعة المبالغ مقدار كان مهما والصرف منها والسحب فيها المبالغ وإيداع

 عليها والتوقيع المعاوضة عقود وإبرام البيع عقود علي والتوقيع للغير أو لنفسه الشركة وممتلكات أصول بعض في والتصرف والبيع

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، الحكومية والجهات والبنوك الغير أمام الشركة كفالة وله



 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

 الشركات كفالة حق الشركة وتخويل.  الكفالة عقود علي والتوقيع  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  غطاس فهيم يسرى -  246

 عقود علي التوقيع ولسيادته.  الكفالة هذه علي بالتوقيع االدارة مجلس رئيس السيد وتفويض والغير البنوك أمام والغير الشقيقة

/ وللسيدة. إختصاصته بعض او كل في الغير تفويض أو توكيل وله. لذلك الالزمة االجراءات وكافة العقاري الشهر أمام التعديالت

 االقتراض حق وكذا االدارة مجلس رئيس السيد إختصاصات كافة  اإلدارة مجلس رئيس نائب بصفتها أبوالعينين محمد محمد عزيزة

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، التنفيذي والرئيس. سيادته غياب حال البنوك من

 كفالة حق الشركة وتخويل.  الكفالة عقود علي والتوقيع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العنين ابو محمد محمد محمد -  247

 علي التوقيع ولسيادته.  الكفالة هذه علي بالتوقيع االدارة مجلس رئيس السيد وتفويض والغير البنوك أمام والغير الشقيقة الشركات

. إختصاصته بعض او كل في الغير تفويض أو توكيل وله. لذلك الالزمة االجراءات وكافة العقاري الشهر أمام التعديالت عقود

 حق وكذا االدارة مجلس رئيس السيد إختصاصات كافة  اإلدارة مجلس رئيس نائب بصفتها أبوالعينين محمد محمد عزيزة/ وللسيدة

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، التنفيذي والرئيس. سيادته غياب حال البنوك من االقتراض

 حق الشركة وتخويل.  الكفالة عقود علي والتوقيع  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العنين ابو محمد محمد عزيزة -  248

 التوقيع ولسيادته.  الكفالة هذه علي بالتوقيع االدارة مجلس رئيس السيد وتفويض والغير البنوك أمام والغير الشقيقة الشركات كفالة

. إختصاصته بعض او كل في الغير تفويض أو توكيل وله. لذلك الالزمة االجراءات وكافة العقاري الشهر أمام التعديالت عقود علي

 حق وكذا االدارة مجلس رئيس السيد إختصاصات كافة  اإلدارة مجلس رئيس نائب بصفتها عينينأبوال محمد محمد عزيزة/ وللسيدة

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، التنفيذي والرئيس. سيادته غياب حال البنوك من االقتراض

 كفالة حق الشركة وتخويل.  الكفالة عقود علي والتوقيع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوالعنين محمد محمد هناء -  249

 علي التوقيع ولسيادته.  الكفالة هذه علي بالتوقيع االدارة مجلس رئيس السيد وتفويض والغير البنوك أمام والغير الشقيقة الشركات

. إختصاصته بعض او كل في الغير تفويض أو توكيل وله. لذلك الالزمة االجراءات وكافة العقاري الشهر أمام التعديالت عقود

 حق وكذا االدارة مجلس رئيس السيد إختصاصات كافة  اإلدارة مجلس رئيس نائب بصفتها أبوالعينين محمد محمد عزيزة/ وللسيدة

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، التنفيذي والرئيس. سيادته غياب حال البنوك من االقتراض

 كفالة حق الشركة وتخويل.  الكفالة عقود علي والتوقيع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العينين ابو محمد محمد فيروز -  250

 علي التوقيع ولسيادته.  الكفالة هذه علي بالتوقيع االدارة مجلس رئيس السيد وتفويض والغير البنوك أمام والغير الشقيقة الشركات

. إختصاصته بعض او كل في الغير تفويض أو توكيل وله. لكلذ الالزمة االجراءات وكافة العقاري الشهر أمام التعديالت عقود

 حق وكذا االدارة مجلس رئيس السيد إختصاصات كافة  اإلدارة مجلس رئيس نائب بصفتها أبوالعينين محمد محمد عزيزة/ وللسيدة

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، التنفيذي والرئيس. سيادته غياب حال البنوك من االقتراض

 كفالة حق الشركة وتخويل.  الكفالة عقود علي والتوقيع  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  ربوتينى دانيال -  251

 علي التوقيع ولسيادته.  الكفالة هذه علي بالتوقيع االدارة مجلس رئيس السيد وتفويض والغير البنوك أمام والغير الشقيقة الشركات

. إختصاصته بعض او كل في الغير تفويض أو توكيل وله. لذلك الالزمة االجراءات وكافة العقاري رالشه أمام التعديالت عقود

 حق وكذا االدارة مجلس رئيس السيد إختصاصات كافة  اإلدارة مجلس رئيس نائب بصفتها أبوالعينين محمد محمد عزيزة/ وللسيدة

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، التنفيذي والرئيس. سيادته غياب حال البنوك من االقتراض

 كفالة حق الشركة وتخويل.  الكفالة عقود علي والتوقيع  منتدب عضو  مساهمة شركة  علي العنين ابو محمد عبداللطيف -  252

 علي التوقيع ولسيادته.  الكفالة هذه علي بالتوقيع االدارة مجلس رئيس السيد وتفويض والغير البنوك أمام والغير الشقيقة الشركات

. إختصاصته بعض او كل في الغير تفويض أو توكيل وله. لذلك الالزمة االجراءات وكافة العقاري الشهر أمام التعديالت عقود

 حق وكذا االدارة مجلس رئيس السيد إختصاصات كافة  اإلدارة مجلس رئيس نائب بصفتها أبوالعينين محمد محمد عزيزة/ وللسيدة

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، التنفيذي والرئيس. سيادته غياب حال البنوك من االقتراض

 والعضو التنفيذي وللرئيس والغير القضاء أمام الشركة يمثل الذي هو  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  غطاس فهيم يسرى -  253

 المفاهمة، ومذكرات التعاون وبروتوكوالت  ألغراضها الشركة لممارسة الالزمة العقود كافة علي التوقيع في الحق منفردين المنتدب

 الهيئة المثال سيبل وعلي الحكومية وغير الحكومبة الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركة تمثيل في منفردين الحق لهم كذا

 مع التعامل في منفردين الحق لهم كذا البيئة ووزارة المصرية الصناعات واتحاد والصناعة التجارة ووزارة الصناعة للتنمية العامة

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، بالمرافق واالمداد الخدمات شركات

 وللرئيس والغير القضاء أمام الشركة يمثل الذي هو  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العنين ابو محمد محمد محمد -  254

 التعاون وبروتوكوالت  ألغراضها الشركة لممارسة الالزمة العقود كافة علي التوقيع في الحق منفردين المنتدب والعضو التنفيذي



 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

 وعلي الحكومية وغير الحكومبة الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركة تمثيل في منفردين الحق لهم كذا المفاهمة، ومذكرات

 الحق لهم كذا البيئة ووزارة المصرية الصناعات واتحاد لصناعةوا التجارة ووزارة الصناعة للتنمية العامة الهيئة المثال سيبل

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، بالمرافق واالمداد الخدمات شركات مع التعامل في منفردين

 والغير القضاء أمام الشركة يمثل الذي هو  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العنين ابو محمد محمد عزيزة -  255

 وبروتوكوالت  ألغراضها الشركة لممارسة الالزمة العقود كافة علي التوقيع في الحق منفردين المنتدب والعضو التنفيذي وللرئيس

 الحكومية وغير الحكومبة الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركة تمثيل في منفردين الحق لهم كذا المفاهمة، ومذكرات التعاون

 الحق لهم كذا البيئة ووزارة المصرية الصناعات واتحاد والصناعة التجارة ووزارة الصناعة للتنمية العامة الهيئة المثال سيبل وعلي

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، بالمرافق واالمداد الخدمات شركات مع التعامل في منفردين

 وللرئيس والغير القضاء أمام الشركة يمثل الذي هو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوالعنين محمد محمد هناء -  256

 التعاون وبروتوكوالت  ألغراضها الشركة لممارسة الالزمة العقود كافة علي التوقيع في الحق منفردين المنتدب والعضو التنفيذي

 وعلي الحكومية وغير الحكومبة الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركة تمثيل في منفردين الحق لهم كذا المفاهمة، ومذكرات

 الحق لهم كذا البيئة ووزارة المصرية الصناعات واتحاد والصناعة التجارة ووزارة الصناعة للتنمية العامة الهيئة المثال سيبل

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، بالمرافق واالمداد الخدمات شركات مع التعامل في منفردين

 وللرئيس والغير القضاء أمام الشركة يمثل الذي هو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العينين ابو محمد محمد فيروز -  257

 التعاون وبروتوكوالت  ألغراضها الشركة لممارسة الالزمة العقود كافة علي التوقيع في الحق منفردين المنتدب والعضو التنفيذي

 وعلي الحكومية وغير الحكومبة الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركة تمثيل في منفردين الحق لهم كذا المفاهمة، ومذكرات

 الحق لهم كذا البيئة ووزارة المصرية الصناعات واتحاد والصناعة التجارة ووزارة الصناعة للتنمية العامة الهيئة المثال سيبل

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، بالمرافق واالمداد الخدمات شركات مع التعامل في منفردين

 التنفيذي وللرئيس والغير القضاء أمام الشركة يمثل الذي هو  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  ربوتينى دانيال -  258

 ومذكرات التعاون وبروتوكوالت  ألغراضها الشركة لممارسة الالزمة العقود كافة علي التوقيع في الحق منفردين المنتدب والعضو

 المثال سيبل وعلي الحكومية وغير الحكومبة الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركة تمثيل في منفردين الحق لهم كذا المفاهمة،

 في منفردين الحق لهم كذا البيئة ووزارة المصرية الصناعات واتحاد والصناعة التجارة ووزارة الصناعة للتنمية العامة الهيئة

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، بالمرافق واالمداد الخدمات شركات مع التعامل

 وللرئيس والغير القضاء أمام الشركة يمثل الذي هو  منتدب عضو  مساهمة شركة  علي العنين ابو محمد عبداللطيف -  259

 التعاون وبروتوكوالت  ألغراضها الشركة لممارسة الالزمة العقود كافة علي التوقيع في الحق منفردين المنتدب والعضو التنفيذي

 وعلي الحكومية وغير الحكومبة الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركة تمثيل في منفردين الحق لهم كذا المفاهمة، ومذكرات

 الحق لهم كذا البيئة ووزارة المصرية الصناعات واتحاد والصناعة التجارة ووزارة الصناعة للتنمية العامة الهيئة المثال سيبل

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، بالمرافق واالمداد الخدمات شركات مع التعامل في منفردين

 والصناعي الصحي والصرف والمياه والغاز الكهرباء شركات وهي  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  غطاس فهيم يسرى -  260

 المحاسبية والمطابقات الشركة ومديونيات وجدولة والتسويات معها التعاقدات وتوقيع الجهات هذه امام الشركة تمثيل في الحق ولهم

 ولهما الشركة، عن نيابة وغيرها الرسمية الجهات كافة أمام بالصلح واالقرار الشيكات علي والتوقيع المعنية الجهات أمام الالزمة

 عزلهم وفي الشركة عن نيابة المحامين توكيل في الحق منفردا يذيالتنف وللرئيس إختصاصتهما بعض أو كل في الغير توكيل حق

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، واستبدالهم

 الصحي والصرف والمياه والغاز الكهرباء شركات وهي  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العنين ابو محمد محمد محمد -  261

 والمطابقات الشركة ومديونيات وجدولة والتسويات معها التعاقدات وتوقيع الجهات هذه امام الشركة تمثيل في الحق ولهم والصناعي

 عن نيابة وغيرها الرسمية الجهات كافة أمام بالصلح واالقرار الشيكات علي والتوقيع المعنية الجهات أمام الالزمة المحاسبية

 الشركة عن نيابة المحامين توكيل في الحق منفردا التنفيذي وللرئيس إختصاصتهما بعض أو كل في الغير توكيل حق ولهما الشركة،

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، واستبدالهم عزلهم وفي

 والصرف والمياه والغاز الكهرباء شركات وهي  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العنين ابو محمد محمد عزيزة -  262

 الشركة ومديونيات وجدولة والتسويات معها التعاقدات وتوقيع الجهات هذه امام الشركة تمثيل في الحق ولهم والصناعي الصحي

 نيابة وغيرها الرسمية الجهات كافة أمام بالصلح واالقرار الشيكات علي والتوقيع المعنية الجهات أمام الالزمة المحاسبية والمطابقات



 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

 عن نيابة المحامين توكيل في الحق منفردا التنفيذي وللرئيس ماإختصاصته بعض أو كل في الغير توكيل حق ولهما الشركة، عن

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، واستبدالهم عزلهم وفي الشركة

 الصحي والصرف والمياه والغاز الكهرباء شركات وهي  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوالعنين محمد محمد هناء -  263

 والمطابقات الشركة ومديونيات وجدولة والتسويات معها التعاقدات وتوقيع الجهات هذه امام الشركة تمثيل في الحق ولهم والصناعي

 عن نيابة وغيرها الرسمية الجهات كافة أمام بالصلح واالقرار الشيكات علي والتوقيع المعنية الجهات أمام الالزمة المحاسبية

 الشركة عن نيابة المحامين توكيل في الحق منفردا التنفيذي وللرئيس إختصاصتهما بعض أو كل في الغير توكيل حق ولهما الشركة،

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، واستبدالهم عزلهم وفي

 والصرف والمياه والغاز الكهرباء شركات وهي  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العينين ابو محمد محمد فيروز -  264

 الشركة ومديونيات وجدولة والتسويات معها التعاقدات وتوقيع الجهات هذه امام الشركة تمثيل في الحق ولهم والصناعي الصحي

 نيابة وغيرها الرسمية الجهات كافة أمام بالصلح واالقرار الشيكات علي والتوقيع المعنية الجهات أمام الالزمة المحاسبية والمطابقات

 عن نيابة المحامين توكيل في الحق منفردا التنفيذي وللرئيس إختصاصتهما بعض أو كل في الغير توكيل حق ولهما الشركة، عن

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، واستبدالهم عزلهم وفي الشركة

 الصحي والصرف والمياه والغاز الكهرباء شركات وهي  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  ربوتينى دانيال -  265

 والمطابقات الشركة ومديونيات وجدولة والتسويات معها التعاقدات وتوقيع الجهات هذه امام الشركة تمثيل في الحق ولهم والصناعي

 عن نيابة وغيرها الرسمية الجهات كافة أمام بالصلح واالقرار الشيكات علي والتوقيع المعنية الجهات أمام الالزمة المحاسبية

 الشركة عن نيابة المحامين توكيل في الحق منفردا التنفيذي وللرئيس إختصاصتهما بعض أو كل في الغير توكيل حق ولهما الشركة،

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، واستبدالهم عزلهم وفي

 الصحي والصرف والمياه والغاز الكهرباء شركات وهي  منتدب عضو  مساهمة شركة  علي العنين ابو محمد عبداللطيف -  266

 والمطابقات الشركة ومديونيات وجدولة والتسويات معها التعاقدات وتوقيع الجهات هذه امام الشركة تمثيل في الحق ولهم والصناعي

 عن نيابة وغيرها الرسمية الجهات كافة أمام بالصلح واالقرار الشيكات علي والتوقيع المعنية الجهات أمام الالزمة المحاسبية

 الشركة عن نيابة المحامين توكيل في الحق منفردا التنفيذي وللرئيس إختصاصتهما بعض أو كل في الغير توكيل حق ولهما الشركة،

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، واستبدالهم عزلهم وفي

 3454   برقم    20190822:  تاريخ ، القضاء أمام الشركة يمثل-  تنفيذى رئيس  مساهمة شركة  غطاس فهيم يسرى -  267

    20190822:  تاريخ ، القضاء أمام الشركة يمثل-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العنين ابو محمد محمد حمدم -  268

 3454   برقم

:  تاريخ ، القضاء أمام الشركة يمثل-  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  العنين ابو محمد محمد عزيزة -  269

 3454   برقم    20190822

    20190822:  تاريخ ، القضاء أمام الشركة يمثل-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابوالعنين محمد محمد هناء -  270

 3454   برقم

    20190822:  تاريخ ، القضاء أمام الشركة يمثل-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العينين ابو محمد محمد فيروز -  271

 3454   برقم

   برقم    20190822:  تاريخ ، القضاء أمام الشركة يمثل-  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  ربوتينى دانيال -  272

3454 

    20190822:  تاريخ ، القضاء أمام الشركة يمثل-  منتدب عضو  مساهمة شركة  علي العنين ابو محمد عبداللطيف -  273

 3454   برقم

 اإلدارة مجلس أعضاء توقيع سلطات تعديل على الموافقة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  274

 :لتصبح

 :يلي بما الحصر ال المثال سبيل علي القيام و إنفراد علي عنها نيابة التوقيع و الشركة ادارة في السلطات أوسع االدارة مجلس لرئيس



 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

 بما البيع عقود علي التوقيع و المخالصات إعطاء و واخذ الثمن وقبض الشراء عقود تتضمن التي و العقود أنواع كافة علي التوقيع

 واالقتراض البنوك أمام منفردا   التعامل حق وله وتسجيلها الملكية ونقل الرهن عقود علي التوقيع كذلك و السيارات بيع ذلك في

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ، التوقيع و الشركة حسابات علي والتوقيع

 اإلدارة مجلس أعضاء توقيع سلطات تعديل على الموافقة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  275

 :لتصبح

 :يلي بما الحصر ال المثال سبيل علي القيام و إنفراد علي عنها نيابة التوقيع و الشركة ادارة في السلطات أوسع االدارة مجلس لرئيس

 بما البيع عقود علي التوقيع و المخالصات إعطاء و واخذ الثمن وقبض الشراء عقود تتضمن التي و العقود أنواع كافة علي التوقيع

 واالقتراض البنوك أمام منفردا   التعامل حق وله وتسجيلها الملكية ونقل الرهن عقود علي التوقيع كذلك و السيارات بيع ذلك في

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ، التوقيع و لشركةا حسابات علي والتوقيع

 االوراق و المستندية الخطابات و الشيكات كافة علي  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  276

 .أقصى حد دون التجارية

 و الشيكات كافة علي التوقيع و الشركة حسابات علي البنوك أمام التعامل حق منفردا ادارة مجلس عضو بصفته بورتا أوليفييه/ السيد

 .االخرى بالعمالت يعادلها ما أو مصرى جنيه ألف مائتى أقصى بحد التجارية االوراق و المستندية الخطابات

 عضو بورتا أوليفييه/ والسيد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس كليمنس، ميشيل ألبيرت ديفيد/  السادة من مجتمعين اثنين ألى

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ، الدين صالح أحمد عبدهللا/ والسيد ادارة مجلس

 االوراق و المستندية الخطابات و الشيكات كافة علي  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  277

 .أقصى حد دون التجارية

 و الشيكات كافة علي التوقيع و الشركة حسابات علي البنوك أمام التعامل حق منفردا ادارة سمجل عضو بصفته بورتا أوليفييه/ السيد

 .االخرى بالعمالت يعادلها ما أو مصرى جنيه ألف مائتى أقصى بحد التجارية االوراق و المستندية الخطابات

 عضو بورتا أوليفييه/ والسيد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس كليمنس، ميشيل ألبيرت ديفيد/  السادة من مجتمعين اثنين ألى

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ، الدين صالح أحمد عبدهللا/ والسيد ادارة مجلس

 حد دون البنوك امام التوقيع و التعامل حق مفوض وكيل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  278

 .أقصى

 ادارة مجلس عضو بورتا أوليفييه/ والسيد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس كليمنس، ميشيل ألبيرت ديفيد/  السيد من لكل

 مصلحة من لكل الخاصة التحويالت و المدفوعات و الشيكات على منفردين التوقيع مفوض وكيل الدين صالح أحمد عبدهللا/ والسيد

 كافة على والتوقيع الحكومية الجهات كافة مع والتعامل العمل ومكاتب الجمارك مصلحة و اإلجتماعية التأمينات و الضرائب

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ، دون بها الخاصة والمدفوعات والتصدير لالستيراد المستندات

 حد دون البنوك امام التوقيع و التعامل حق مفوض وكيل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  279

 .أقصى

 ادارة مجلس عضو بورتا أوليفييه/ والسيد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس كليمنس، ميشيل ألبيرت ديفيد/  السيد من لكل

 لحةمص من لكل الخاصة التحويالت و المدفوعات و الشيكات على منفردين التوقيع مفوض وكيل الدين صالح أحمد عبدهللا/ والسيد

 كافة على والتوقيع الحكومية الجهات كافة مع والتعامل العمل ومكاتب الجمارك مصلحة و اإلجتماعية التأمينات و الضرائب

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ، دون بها الخاصة والمدفوعات والتصدير لالستيراد المستندات

 فواتير واعتماد الفواتير على منفردين والتوقيع أقصى حد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  280

 وغير  الحكومية الجهات كافة أمام الشركة وتمثيل الحكومية وغير  الحكومية والجهات  التجارية والغرفة البنوك من التصدير

 الغير وتفويض واالبراء االنكار وفى العامة النيابة وامام المحاكم امام  الصلح وفى القضائية الجهات جميع أمام وتمثيلها الحكومية

 . ماذكر بعض أو كل فى



 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

 ادارة مجلس عضو بورتا أوليفييه/ والسيد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس كليمنس، ميشيل ألبيرت ديفيد/  السيد من لكل

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ، صالح أحمد عبدهللا/ والسيد

 فواتير واعتماد الفواتير على منفردين والتوقيع أقصى حد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  281

 وغير  الحكومية الجهات كافة أمام الشركة وتمثيل الحكومية وغير  الحكومية والجهات  التجارية والغرفة البنوك من التصدير

 الغير وتفويض واالبراء االنكار وفى العامة النيابة وامام المحاكم امام  الصلح وفى ضائيةالق الجهات جميع أمام وتمثيلها الحكومية

 . ماذكر بعض أو كل فى

 ادارة مجلس عضو بورتا أوليفييه/ والسيد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس كليمنس، ميشيل ألبيرت ديفيد/  السيد من لكل

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ، صالح أحمد عبدهللا/ والسيد

 المعد النموذج على منفردين التوقيع مفوض وكيل الدين  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  282

 الصادرات بدعم الخاصة المستندات كافة على والتوقيع الخارجية والتجارة الصناعة ووزارة الصادرات تنمية صندوق قبل من

 .الجمركية بالشهادات والخاصة الصادرات بدعم الخاصة اإلقرارات كافة على والتوقيع للشركة المستحقة الشيكات واستالم

 .أدوان لويس هنرى بول فيليب/ للسيد الممنوحة التوقيع صالحيات الغاء

 لوفريدو أدريان ديفيد/ السيد من كل ومنح البنوك امام الشركة حسابات على التوقيع سلطات تحديد إعادة على الموافقة .2

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ،/ والسيد

 المعد النموذج على منفردين التوقيع مفوض وكيل الدين  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  283

 الصادرات بدعم الخاصة المستندات كافة على والتوقيع الخارجية والتجارة الصناعة ووزارة الصادرات تنمية صندوق قبل من

 .الجمركية بالشهادات والخاصة الصادرات بدعم الخاصة اإلقرارات كافة على والتوقيع للشركة المستحقة الشيكات واستالم

 .أدوان لويس هنرى بول فيليب/ للسيد الممنوحة التوقيع صالحيات الغاء

 لوفريدو أدريان ديفيد/ السيد من كل ومنح البنوك امام الشركة حسابات على التوقيع سلطات تحديد إعادة على الموافقة .2

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ،/ والسيد

 جول فيليب/  والسيد ليكو نيوكالس جيرالد جيفرى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  284

 والمستقبلية الحالية الشركة حسابات كافة على منفردين التوقيع حق الدار سابرينا بيتى/  والسيدة كارباج بينار/ والسيدة ريدو موريس

 على والتوقيع الشيكات جميع ودفع تظهير و الشيكات دفاتر واصدار وااليداع السحب في وذلك. أقصى حد دون البنوك جميع امام

 بأي جديدة حسابات فتح و بالعملة الخاصة التعامالت واجراء التحويل أوامر على والتوقيع التجارية واالوراق البنكية األوامر كافة

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ، رئيس كليمنس، ميشيل ألبيرت ديفيد/  السيد ومنح عملة

 جول فيليب/  والسيد ليكو نيوكالس جيرالد جيفرى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  285

 والمستقبلية الحالية الشركة حسابات كافة على منفردين التوقيع حق الدار سابرينا بيتى/  والسيدة كارباج بينار/ والسيدة ريدو موريس

 على والتوقيع الشيكات جميع ودفع تظهير و الشيكات دفاتر واصدار وااليداع السحب في وذلك. أقصى حد دون البنوك جميع امام

 بأي جديدة حسابات فتح و بالعملة الخاصة التعامالت واجراء التحويل أوامر على والتوقيع التجارية واالوراق البنكية امراألو كافة

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ، رئيس كليمنس، ميشيل ألبيرت ديفيد/  السيد ومنح عملة

 الغير تفويض في الحق المنتدب والعضو اإلدارة مجلس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  286

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ،. البنوك أمام صالحياته وفى  السابقة الصالحيات من ذكر ما بعض أو كل في

 الغير تفويض في الحق المنتدب والعضو اإلدارة مجلس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كليمنس ميشيل ألبيرت ديفيد -  287

 2832   برقم    20190825:  تاريخ ،. البنوك أمام صالحياته وفى  السابقة الصالحيات من ذكر ما بعض أو كل في

 البنوك ولدى الشركة عن  التوقيع حق يكون -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خشبة على احمد متولى الشافى عبد -  288

 في وكذلك مجتمعين االدارة مجلس اعضاء من اي و( االدارة مجلس رئيس) خشبة على احمد متولى الشافى عبد/  الدكتور لالستاذ

 الشهر مصلحة امام الشركة والغراض لشركة ا باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات الرهن و والشراء البيع عقود على التوقيع

 والمعدات لالالت التمويلي التأجير وعقود الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع الحكومية الرسمية والجهات والتوثيق العقارى

 80762   برقم    20190825:  تاريخ ، الشيكات صرف كذلك و المالية والهيئات والمصارف البنوك مع المعامالت انواع وجميع



 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

 البنوك ولدى ةالشرك عن  التوقيع حق يكون -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فوزى محمود حسين منير مهاب -  289

 في وكذلك مجتمعين االدارة مجلس اعضاء من اي و( االدارة مجلس رئيس) خشبة على احمد متولى الشافى عبد/  الدكتور لالستاذ

 الشهر مصلحة امام الشركة والغراض لشركة ا باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات الرهن و والشراء البيع عقود على التوقيع

 والمعدات لالالت التمويلي التأجير وعقود الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع الحكومية الرسمية والجهات والتوثيق العقارى

 80762   برقم    20190825:  تاريخ ، الشيكات صرف كذلك و المالية والهيئات والمصارف البنوك مع المعامالت انواع وجميع

 لالستاذ البنوك ولدى الشركة عن  التوقيع حق يكون -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  هللا عبد علي حسين حسن سيده -  290

 التوقيع في وكذلك مجتمعين االدارة مجلس اعضاء من اي و( االدارة مجلس رئيس) خشبة على احمد متولى الشافى عبد/  الدكتور

 العقارى الشهر مصلحة امام الشركة والغراض لشركة ا باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات الرهن و والشراء البيع عقود على

 انواع وجميع والمعدات لالالت التمويلي التأجير وعقود الخاص والقطاع العام االعمال وقطاع الحكومية الرسمية والجهات والتوثيق

 80762   برقم    20190825:  تاريخ ، الشيكات صرف كذلك و المالية والهيئات والمصارف البنوك مع المعامالت

 في عنهم  نيابة الغير وتوكيل بالشركة الخاصة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خشبة على احمد متولى الشافى عبد -  291

 ولهم الشركة تعديل عقود على التوقيع حق وكذلك المختلفة، النقل ووسائل السيارات تشمل و الثابته األصول وشراء وبيع صرفها

 80762   برقم    20190825:  تاريخ ، بعضه او كله كذل فى الغير توكيل حق

 في عنهم  نيابة الغير وتوكيل بالشركة الخاصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فوزى محمود حسين منير مهاب -  292

 ولهم الشركة تعديل عقود على التوقيع حق وكذلك المختلفة، النقل ووسائل السيارات تشمل و الثابته األصول وشراء وبيع صرفها

 80762   برقم    20190825:  تاريخ ، بعضه او كله ذلك فى الغير توكيل حق

 صرفها في عنهم  نيابة الغير وتوكيل بالشركة الخاصة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  هللا عبد علي حسين حسن سيده -  293

 توكيل حق ولهم الشركة تعديل عقود على التوقيع حق وكذلك المختلفة، النقل ووسائل السيارات تشمل و الثابته األصول وشراء وبيع

 80762   برقم    20190825:  تاريخ ، بعضه او كله ذلك فى الغير

 و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  موسى محمد مصطفى -  294

 . اإلدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها

 .مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن فى الحق اإلدارة لمجلس و

 و اإلدارة مجلس رئيس) عثمان موسى محمد مصطفى/ األستاذ للسيد منفردا توقيعا البنوك ولدى الشركة عن التوقيع حق يكون و

:  تاريخ ، محمود/ األستاذ أوالسيد(  اإلدارة مجلس رئيس نائب) موسى محمد مصطفى صفيه/ األستاذة السيدة أو( المنتدب العضو

 34383   برقم    20190825

 و اإلدارة مجلس عضو) موسى محمد مصطفى  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  موسى محمد مصطفى -  295

 للشئون المنتدب العضو و اإلدارة مجلس عضو) موسى محمد مصطفى هللا هبه/ األستاذة السيدة أو( الفنية للشئون المنتدب العضو

 غير و الحكومية الجهات جميع و الرسمية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة بأسم التعامل فى كذلك و(اإلدارية و المالية

 العامة الهيئة و التوثيق و العقارى الشهر مصلحة و أشكالهم بكافة الخاص القطاع و األعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية

 34383   برقم    20190825:  تاريخ ، الهيئة و المالية للرقابة العامة الهيئة و الحره المناطق و لألستثمار

 و الواردات و الصادرات على للرقابة العامة  منتدب وعضو ارةاد مجلس رئيس  مساهمة شركة  موسى محمد مصطفى -  296

 األجتماعية للتأمينات القومية الهيئة و الطعن لجان و مأموريتها و المصرية الضرائب ومصلحة مكاتبها و التجارى التسجيل مصلحة

 توقيع و الجمهورية محافظات بكافة لألحياء التابعة األجهزة كافة و الموانى جميع و الجمارك مصلحة و المختلفة المرور إدارات و

 و الثابتة األصول و المنقوالت و للعقارات الرهن و البيع و الشراء عقود على والتوقيع لصالحها و الشركة بأسم العقود كافة

 34383   برقم    20190825:  تاريخ ، الشهر مصلحة أمام الشركة ألغراض و الشركة بأسم غيرها و األراضى

 عقود على التوقيع و التوثيق و العقارى  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  موسى محمد مصطفى -  297

 و االئتمانية التسهيالت عقود على التوقيع و المختصة الجهات حميع و التوثيق و العقارى الشهر أمام الشركات تأسيس فى األشتراك

 لدى الشركة حسابات إلغاء و فتح و المالية الهيئات و المصارف البنوك مع المالية عامالتالم أنواع من نوع أى و القرض و الرهن

 و المستندية واإلعتمادات  الضمان خطابات و الشيكات توقيع و المصارف و البنوك من التحويل و اإليداع و السحب و البنوك

 34383   برقم    20190825:  تاريخ ، فى ككذل و أغراضها ضمن و الشركة بأسم ذلك كل و المال رأس عن االفراج



 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

 لصالح السيارات شراء و بيع عقود على التوقيع  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  موسى محمد مصطفى -  298

 كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم و المرور إدارات و العقارى الشهر أمام الشركة تمثيل و بيعها توكيالت إبرام و الشركة

 34383   برقم    20190825:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو

 برهان أحمد وائل/  السيد تفويض -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  اسماعيل الدين برهان احمد وائل -  299

 او مجتمعين االداره مجلس عضو اسماعيل الدين برهان احمد عالء/  السيد و المنتدب العضو و االداره مجلس رئيس اسماعيل السيد

 امام اغراضها ضمن الشركة باسم التعامل في السلطات اوسع الصدد هذا في لهما و الغير مع عالقتها في الشركة تمثيل في  منفردين

 جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع

 26395   برقم    20190826:  تاريخ ، الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك

 الضمان شهادة و خطابات اصدار و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  اسماعيل الدين برهان احمد وائل -  300

 الشراء عقود علي التوقيع كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة و

 مستخدمي عزل و التعين في الحق و لمصلحتها و الشركة باسم السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول والبيع

 و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء

   برقم    20190826:  تاريخ ، بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجاريه

26395 

 او توكيل  في الحق لهما و باالجل او  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  اسماعيل الدين برهان احمد وائل -  301

 26395   برقم    20190826:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 المجيد عبد تحسين/  للسيد يكون  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشديفات ارشيد المجيد عبد تحسين -  302

  االدارة مجلس رئيس نائب  خطاب سليمان عبدالجواد وجيه/ والسيد  المنتدب عضو و االدارة مجلس رئيس الشديفات ارشيد

 القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل فى الحق لهم  منفردين او مجتمعين

 و البنوك جميع مع التعامل كذلك و  المحاكم امام القضايا رفع في الحق ولهم اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام

   برقم    20190827:  تاريخ ، المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافه حسابات فتح و ايداع و سحب من المصارف

5634 

 حق و الشيكات علي التوقيع و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشديفات ارشيد المجيد عبد تحسين -  303

 الشركة الصول الرهن و البيع و الشراء عقود علي التوقيع حق لهم كذلك و لصالحها و الشركة باسم ذلك كل و الرهن و االقتراض

 دفع و قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة مستخدمي و وكالء عزل و تعيين في الحق لهم و العقاريه ممتلكاتها و

 تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ

   برقم    20190827:  تاريخ ، - ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

5634 

 الجهات أمام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  شريف هللا عبد  رفعت محمد حسام -  304

 الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحق  لهما و منفردين او مجتمعين  المتضامنين للشريكين الرسمية

 و البنوك جميع مع التعامل  كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية

 ضمن و  الشركة باسم ذلك كل و الشركة اصول بيع و  الرهن و االقتراض و حسابات فتح و ايداع و سحب من  المصارف

 4750   برقم    20190827:  تاريخ ، تحديد و الشركة وكالء و مستخدمى  عزل و تعيين فى الحق  لهما و اغراضها

 الرسمية الجهات أمام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  عمار السيد طلعت جابر -  305

 الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحق  لهما و منفردين او مجتمعين  المتضامنين للشريكين

  المصارف و البنوك جميع مع التعامل  كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و

  لهما و اغراضها ضمن و  الشركة باسم ذلك كل و الشركة اصول بيع و  الرهن و االقتراض و حسابات فتح و ايداع و سحب من

 4750   برقم    20190827:  تاريخ ، تحديد و الشركة وكالء و مستخدمى  عزل و تعيين فى الحق

 الجهات أمام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين خليفة حسين خليفة -  306

 الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحق  لهما و منفردين او مجتمعين  المتضامنين للشريكين الرسمية

 و البنوك جميع مع التعامل  كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية



 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

 ضمن و  الشركة باسم ذلك كل و الشركة اصول بيع و  الرهن و االقتراض و حسابات فتح و ايداع و سحب من  المصارف

 4750   برقم    20190827:  تاريخ ، تحديد و الشركة وكالء و مستخدمى  عزل و تعيين فى الحق  لهما و اغراضها

 المبالغ دفع و قبض حق  لهما و اجورهم و مرتباتهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  شريف هللا عبد  رفعت محمد حسام -  307

 تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة  تسديد و بيع و تحويل و توقيع و

 4750   برقم    20190827:  تاريخ ، ماذكر  بعض أو كل فى الغير توكيل حق  لهما و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق  لهما و اجورهم و مرتباتهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عمار السيد طلعت جابر -  308

 الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة  تسديد و بيع و تحويل

 4750   برقم    20190827:  تاريخ ، ماذكر  بعض أو كل فى الغير توكيل حق  لهما و باالجل او بالنقد

 و المبالغ دفع و قبض حق  لهما و اجورهم و مرتباتهم  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين خليفة حسين خليفة -  309

 بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة  تسديد و بيع و تحويل و توقيع

 4750   برقم    20190827:  تاريخ ، ماذكر  بعض أو كل فى الغير توكيل حق  لهما و جلباال او بالنقد الشركة

 مجلس عضوية تجديد.  ال ار اس ميكوبيري/  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بارتولوتي سيليفيو -  310

 3071   برقم    20190829:  تاريخ ، الشركة ادارة

 تجديد.  ال ار اس ميكوبيري/  شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  تولوتى بار فابيو -  311

 3071   برقم    20190829:  تاريخ ، الشركة ادارة مجلس عضوية

 ادارة مجلس عضوية تجديد.  ال ار اس ميكوبيري/  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  تاالمانى اينو -  312

 3071   برقم    20190829:  تاريخ ، الشركة

 مجلس عضوية تجديد.  ال ار اس ميكوبيري/  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جيديو لويدجى سيلفانا -  313

 3071   برقم    20190829:  تاريخ ، الشركة ادارة

:  تاريخ ، بالتفورم انترناشيونال اببس/  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بارتولوتي سيليفيو -  314

 3071   برقم    20190829

 ، بالتفورم انترناشيونال اببس/  شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  تولوتى بار فابيو -  315

 3071   برقم    20190829:  تاريخ

    20190829:  تاريخ ، بالتفورم انترناشيونال اببس/  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  اهمةمس شركة  تاالمانى اينو -  316

 3071   برقم

:  تاريخ ، بالتفورم انترناشيونال اببس/  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جيديو لويدجى سيلفانا -  317

 3071   برقم    20190829

    20190829:  تاريخ ، المحدوده بيرسكالوس/  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بارتولوتي سيليفيو -  318

 3071   برقم

:  تاريخ ، المحدوده بيرسكالوس/  شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  تولوتى بار فابيو -  319

 3071   برقم    20190829

    20190829:  تاريخ ، المحدوده بيرسكالوس/  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  تاالمانى اينو -  320

 3071   برقم

:  تاريخ ، المحدوده بيرسكالوس/  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جيديو لويدجى سيلفانا -  321

 3071   برقم    20190829

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 1014   برقم    20190805:  تاريخ ، 1422    محمد صالح العزيز عبد اسالم/  لصاحبها للصناعه هيدروتيك -  1

    20190805:  تاريخ ، 1423  2021/7/27 الي يجدد  محمد صالح العزيز عبد اسالم/  لصاحبها للصناعه هيدروتيك -  2

 1014   برقم

  2019/9/9 الي يجدد  المنسى السيد هللا عبد محمد لصاحبها الزراعية والتنمية االراضى واستزراع الستصالح المنسى -  3
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  2024/9/7 الي يجدد  المنسى السيد هللا عبد محمد لصاحبها الزراعية والتنمية االراضى واستزراع الستصالح المنسى -  4
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 لصاحبها  التصدير و االستيراد و العقارى واالستثمار االراضى واستزراع الستصالح المنسى:  الى التجارى االسم تعديل -  6

 3057   برقم    20190806:  تاريخ ، 1430  2019/9/9 الي يجدد  المنسى السيد هللا عبد محمد

:  تاريخ ، 1439  2024/4/4 الي يجدد  القمحاوى منير فتحى محمد لصاحبها ومستلزماتها الكهربائية للضفائر الشرقية -  7
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    20190808:  تاريخ ، 1455  2023/12/15 الي يجدد  محمد على حسن نادر لصاحبها انيتالجر و للرخام الكوامله -  8

 2646   برقم

:  تاريخ ، 1475  2022/6/10 الي يجدد  البلتاجى محمد حسن محمد فادى لصاحبها الغذائيه المواد لتصنيع البلتاجى -  9

 1620   برقم    20190820

:  تاريخ ، 1483  2022/2/13 الي يجدد  عليان يوسف أحمد محمد أشرف لصاحبها الشرب مياه ألنظمة األلمانية العربية -  10

 4581   برقم    20190820

 ، 1496  2024/5/28 الى يجدد  حسن احمد جمال محمد لصاحبها الداجنة و الحيوانية الثروة لتنمية جروب اوراسكوم -  11

 5813   برقم    20190822:  تاريخ



 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 ، 1496  2024/5/28 الى يجدد  حسن احمد جمال محمد لصاحبها الداجنة و الحيوانية الثروة لتنمية تساللو -  12

 5813   برقم    20190822

 1493  2023/8/22 الي يجدد  الشيخ آل الرحمن عبد بن محمد بن اللطيف عبد لصاحبها البالستيك لصناعات اللطيف عبد -  13

 5248   برقم    20190822:  تاريخ ،

:  تاريخ ، 1507  2024/7/18 الي يجدد  المصرى حسين على فضلى لصاحبها وااللكترونية الكهربائية لالجهزة تك فضلى -  14

 43035   برقم    20190825

    20190825:  تاريخ ، 1502  2024/9/6 الي يجدد  سليم احمد محمد السيد محمد لصاحبها الكهربائية للصناعات مكه -  15

 3056   برقم

   برقم    20190825:  تاريخ ، 1502  2024/9/6 الي يجدد  سليم احمد محمد السيد محمد لصاحبها للثالجات مكه -  16

3056 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 3766   برقم    20190801:  تاريخ ، 1396  2020/09/01 الي دديج  وشريكيه يوسف السمان صابر محمد -  1

 1849   برقم    20190801:  تاريخ ، 1400  2022/9/27 الي يجدد  وشريكه الجوهرى احمد الحميد عبد محمد -  2

    20190801:  تاريخ ، 1398  2022/11/28 الى يجدد  وشريكه جبر ممدوح الرياضية االحذية لصناعة التوحيد شركة -  3

 40548   برقم

 40548   برقم    20190801:  تاريخ ، 1398  2022/11/28 الى يجدد  وشريكه النعيم عبد محمد محمود طه -  4

 40548   برقم    20190801:  تاريخ ، 1398  2022/11/28 الى يجدد  وشريكه شحاته زيد ابو ابراهيم -  5

 40548   برقم    20190801:  تاريخ ، 1398  2022/11/28 الى يجدد  شريكته و شحاته زيد ابو ابراهيم شركة -  6

    20190801:  تاريخ ، 1398  2022/11/28 الى يجدد  وشريكه جبر ممدوح الرياضية االحذية لصناعة التوحيد شركة -  7

 40548   برقم

 40548   برقم    20190801:  تاريخ ، 1398  2022/11/28 الى يجدد  وشريكه النعيم عبد محمد محمود طه -  8

 40548   برقم    20190801:  تاريخ ، 1398  2022/11/28 الى يجدد  وشريكه شحاته زيد ابو ابراهيم -  9

 40548   برقم    20190801:  تاريخ ، 1398  2022/11/28 الى يجدد  شريكته و شحاته زيد ابو ابراهيم شركة -  10

    20190801:  تاريخ ، 1398  2022/11/28 الى يجدد  وشريكه جبر ممدوح الرياضية االحذية اعةلصن التوحيد شركة -  11

 40548   برقم

 40548   برقم    20190801:  تاريخ ، 1398  2022/11/28 الى يجدد  وشريكه النعيم عبد محمد محمود طه -  12

 40548   برقم    20190801:  تاريخ ، 1398  2022/11/28 الى يجدد  وشريكه شحاته زيد ابو ابراهيم -  13

 40548   برقم    20190801:  تاريخ ، 1398  2022/11/28 الى يجدد  شريكته و شحاته زيد ابو ابراهيم شركة -  14

 2847   برقم    20190801:  تاريخ ، 1397  2024/4/28 الي يجدد  بالخارج العمالة اللحاق اجينسى مانينج صقر -  15



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 1399  2024/8/11 الي يجدد(   شركاه و هديه العال عبد المجيد عبد محمد) الرخام و المزايكو البالط لتصنيع هديه شركه -  16

 43140   برقم    20190801:  تاريخ ،

 يجدد(  شركاه و الجوخ ابو كامل محمد اسالم و هديه العال عبد المجيد عبد محمد) الرخام و الموزايكو البالط لتصنيع هديه -  17

 43140   برقم    20190801:  تاريخ ، 1399  2024/8/11 الي

 الي يجدد(  شريكته و الجوخ ابو كامل محمد اسالم)  البناء ومستلزمات الرخام و الموزايكو البالط لتصنيع هديه -  18

 43140   برقم    20190801:  تاريخ ، 1399  2024/8/11

(  شركاتهما و الجوخ ابو كامل محمد اسالم و هديه العال عبد المجيد عبد محمد) الرخام و الموزايكو البالط لتصنيع هديه -  19

 43140   برقم    20190801:  تاريخ ، 1399  2024/8/11 الي يجدد

 تاريخ ، 1409  2024/07/15 الي يجدد  بالسويس العامه الحرة المناطق بنظام الغاز و للبترول(  مينا)  دلتا - اس بى دى -  20

 2983   برقم    20190804: 

   برقم    20190805:  تاريخ ، 1427  2024/6/25 الي يجدد  م.م.ش الملح وتصنيع وتكرير إلنتاج للمالحات العين -  21

5834 

    20190805:  تاريخ ، 1416  2016/10/1 يجدد  الغذائية المواد لتعبئة العطار شركة وشركائها محمود سليمان ليلى -  22

 75679   برقم

    20190805:  تاريخ ، 1416  2016/10/1 يجدد  الغذائية المواد لتعبئة العطار شركة وشريكها محمود سليمان ليلى -  23

 75679   برقم

    20190805:  تاريخ ، 1417  2021/10/1 الى يجدد  الغذائية المواد لتعبئة العطار شركة وشركائها محمود سليمان ليلى -  24

 75679   برقم

    20190805:  تاريخ ، 1417  2021/10/1 الى يجدد  الغذائية المواد لتعبئة العطار شركة وشريكها محمود سليمان ليلى -  25

 75679   برقم

:  تاريخ ، 1427  2021/9/13 الى يجدد  م.  م.  شِ   Gebalex  والحيواني الزراعي االنتاج و لالستصالح جبالكس -  26

 4294   برقم    20190805

  2024/8/3الي يجدد  شريكيه و سالم فاروق الحليم عبد( تكس سالم) الصباغه و النسجية للصناعات المصريه الشركه -  27

 4175   برقم    20190807:  تاريخ ، 1437

 4175   برقم    20190807:  تاريخ ، 1437  2024/8/3الي يجدد  م م ش والصباغة النسيجية للصناعات االوروبيه -  28

  2024/8/3الي يجدد  شريكيه و سالم فاروق الحليم عبد( تكس سالم) الصباغه و النسجية للصناعات المصريه الشركه -  29

 4175   برقم    20190807:  تاريخ ، 1437

 4175   برقم    20190807:  تاريخ ، 1437  2024/8/3الي يجدد  م م ش والصباغة النسيجية للصناعات االوروبيه -  30

:  تاريخ ، 1438  2024/8/13 الي يجدد(   مبروك حسن صابر احمد و عاطف) الجاهزة للمالبس ميركاتو شركه -  31

 43161   برقم    20190807

 43161   برقم    20190807:  تاريخ ، 1438  2024/8/13 الي يجدد  وشركاه كراويه عبده السيد سمير -  32

 43161   برقم    20190807:  تاريخ ، 1438  2024/8/13 الي يجدد  وشركاه كراوية عبده السيد سمير  باك كرواية -  33

 6174   برقم    20190815:  تاريخ ، 1457  2024/8/7 الي يجدد  م م ش الفنادق الدارة ريزورتس سى كورال -  34



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، 1471  2022/8/12 الي يجدد  السويس - بعتاقة العامة الحرة المناطق بنظام وشريكه النجار محمد السعيد عزت احمد -  35

 4870   برقم    20190819:  تاريخ

 2875   برقم    20190819:  تاريخ ، 1465  2024/5/17 الي يجدد  المحدودة مصر  كيم رضا -  36

 3570   برقم    20190819:  تاريخ ، 1469  2024/8/4 الي يجدد  للسياحه الند سالي -  37

 456   برقم    20190821:  تاريخ ، 1486  2020/6/15 الي يجدد  وشريكيه عطوه مرسى ثروت شركة -  38

    20190821:  تاريخ ، 1486  2020/6/15 الي يجدد  شريكته و العال عبد رفاعى رافت:  الى التجارى االسم تعديل -  39

 456   برقم

    20190821:  تاريخ ، 1486  2020/6/15 الي يجدد  وشركاها ابراهيم عطوة مرسى احالم:  الى التجارى االسم تعديل -  40

 456   برقم

 3010   برقم    20190822:  تاريخ ، 1497  2024/8/4 الي يجدد  للصناعة انترناشونال جلوب -  41

    20190822:  تاريخ ، 1490  2022/5/27 الي يجدد  بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام وشريكه خليفة حسين خليفة -  42

 4750   برقم

:  تاريخ ، 1503  2024/7/18 الي يجدد(   وشركاه مرعى احمد سيد مرسى سيد) البالستيك لصناعه االسالميه -  43

 4145   برقم    20190825

 9585   برقم    20190825:  تاريخ ، 1499  2023/2/27 الي يجدد  للتجارة عثمان اوالد شركة -  44

   برقم    20190825:  تاريخ ، 1508  2024/9/5 الي يجدد(   الرحمن عبد الخضرى عبده) الصناعيه الهدى مصر -  45

36518 

:  تاريخ ، 1508  2024/9/5 الي يجدد(  شركاه و الشوه الرحمن عبد الخصرى عبده) المنسوجه الشكائر لتصنيع الشوه -  46

 36518   برقم    20190825

 الي يجدد(  شركاه و الشوه الرحمن عبد الخضرى محمد) المنسوجه الشكائر لتصنيع الشوة:  الى التجارى االسم تعديل -  47

 36518   برقم    20190825:  تاريخ ، 1508  2024/9/5

   برقم    20190825:  تاريخ ، 1500  2024/8/3 الى يجدد  الحرة للمناطق الهندسية لالختصاصات المنصورى شركه -  48

3012 

 2195   برقم    20190826:  تاريخ ، 1513  2024/9/21 الي يجدد  م.م.ش الدقيقه للصناعات لوك تك هاى -  49
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


