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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  MASTER EASTERN EGY  قسط مهنى نصحى نرجس لصاحبتها إيجي ايسترن ماستر -  1

 تشغيل و خراطة و تشكيل و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة -72 ق انشطه عن 8638 برقم 20191021 فى قيد ، 100000.000

 قطع لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة - الليزر و CNC ال بماكينات شيت الميتال و االسطمبات و المعادن حفر و وزخرفه تقطيع و

 و اقامة -كروم النيكل و النيكل و الكاوتش شامله انواعها بكافة السيارات كماليات و االالت و المعدات و الماكينات و السيارات غيار

 التزان مع العامه التجاره -: 72 ق خارج انشطه ABS ال و االكريليك و جالس الفايبر و الفايبر و البالستيك لحقن مصنع تشغيل

 - فايد شباب مركز بجوار 224  رقم البيعه البلوك رقم 473 قطعه:  بجهة ، مركز و ماليه حسابات بافراد المنشاءه

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  MASTER EASTERN EGY  قسط مهنى نصحى نرجس لصاحبتها إيجي ايسترن ماستر -  2

 التزام عدم حاله في و االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي عن 8638 برقم 20191021 فى قيد ، 100000.000

  رقم البيعه البلوك رقم 473 قطعه:  بجهة ، 72 بقانون الخاصه االستثمار حوافز و بمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

 - فايد شباب مركز بجوار 224

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  ادرويش سالم جمعة محمد) لصاحبها الزراعيةوالمقاوالت للتنمية الكنانه -  3

 األراضي وتجهيز استصالح( أ) -: ومنها الصحراوية، أو البور األراضي واستزراع استصالح-1 عن 8632 برقم 20191016

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

 اإلنتاج-2. الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة

 أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات، أنواع جميع تربية( أ) -: منها و والسمكي والداجني الحيواني

 - الجديدة القصاصين لالتصاالت القدس اعلي مرسي هاني عماره:  بجهة ، جميع تربية( ب.  )اللحوم

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  ادرويش سالم جمعة محمد) لصاحبها الزراعيةوالمقاوالت للتنمية الكنانه -  4

 أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع عن 8632 برقم 20191016

 الصناعية والمنتجات الزراعية، الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات اقامة -3. السمكية المزارع( ث. )الخيول تربية( ت) اللحوم

 وتشغيل اقامة-5. مقلية النصف البطاطس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة-4. الغالل وصوامع الحاويات ومحطات الغذائية والمواد

 المقاوالت -7. والتصدير االستيراد -6. الغذائية والمواد الزراعية الحاصالت وتعبئة وتغليف وتجفيف وغربلة وتدريج فرز محطة

 - الجديدة القصاصين لالتصاالت القدس اعلي مرسي هاني عماره:  بجهة ، التوريدات -8. العامه

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  ادرويش سالم جمعة محمد) لصاحبها الزراعيةوالمقاوالت للتنمية لكنانها -  5

 افراد الشركة التزام مع. والزلط الرمل محاجر عدا فيما والمحاجر المناجم استغالل -9. العامه عن 8632 برقم 20191016

 بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطة مستقلة مالية حسابات

 الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم وكذا 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز

 سجل في والقيد 1975 لسنة 118 رقم القانون ألحكام وفقا المصدرين سجل في القيد طشرو باستيفاء الشركة التزام مع. القانون بذات

 - الجديدة القصاصين لالتصاالت القدس اعلي مرسي هاني عماره:  بجهة ، الوكالء

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  ادرويش سالم جمعة محمد) لصاحبها الزراعيةوالمقاوالت للتنمية الكنانه -  6

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. 1982 لسنة 120 رقم القانون ألحكام وفقا التجاريين عن 8632 برقم 20191016

 القدس اعلي مرسي هاني عماره:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 - الجديدة اصينالقص لالتصاالت

 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمود حسن الدسوقي لصاحبها الغذائيه للمواد المتحده الدسوقى -  7

 القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع متنوعه غذائيه مواد لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه- عن 8630 برقم 20191015

 طنطا شارع علوي االول الدور 64:  بجهة ، االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركة علي و الساريه

 - االسماعيليه ثان -
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 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربري محمد محمد فاروق محمد لصاحبها المعلومات و للنظم الفاروق -  8

 :  ذلك ويشمل البرامج وإنتاج تصميم.  72 قانون انشطه عن 8650 برقم 20191028

 .  أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال(  أ)  

 .  عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وتطوير إنتاج أعمال( ب)  

 .  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج(  ج)  

 .  اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال(  د)  

 - الشهداء منشيه الباسط عبد شارع 13:  بجهة ، التوصيف اعمال -أ:  االليه الحاسبات معدات انتاج و تصميم -2 

 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربري محمد محمد فاروق محمد لصاحبها المعلومات و للنظم الفاروق -  9

 و تشغيلها و المدمجه النظم تطوير و انتاج -ب انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التطوير و التصميم و عن 8650 برقم 20191028

 تكنولوجيا نقل مراكز و الباحثين العداد التدريب مراكز اداره و انشاء -4 االنترنت خدمات و االتصاالت -3 عليها التدريب

 و اللوجستيه الخدمات تقديم -3 عامه توريدات -2 الجمركي التخليص و المالحيه الوكاله -1 72 قانون خارج انشطه.  المعلومات

 الوارده لالنشطه مالي مركز و مستقله حسابات بافراد الشركة التزام مع البحريه المقاوالت اعمال و التفريغ و الشحن باعمال القيام

 - الشهداء منشيه الباسط عبد شارع 13:  بجهة ، االستثمار بقانون

 قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربري محمد محمد فاروق محمد لصاحبها المعلومات و للنظم الفاروق -  10

 بقانون الوارده الحوافز و بمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأءه التزام عدم حاله في و عن 8650 برقم 20191028 فى

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

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

 - الشهداء منشيه الباسط عبد شارع 13

 فى قيد ، 5000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  الشعباني معن محمود هللا عبد) لصاحبها الحيواني لالنتاج الطاووس -  11

 مع. اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية عن 8652 برقم 20191029

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

 - غـرب القنطـرة االرسـال منطـقة

 برقم 20191028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي ساتي ساتي محمد لصاحبها الهندسيه الواثق -  12

 احكام مراعاه مع اف دي ام المطابخ و سي في بي الشبابيك و االبواب و الكريتال اعمال النتاج مصنع تشغيل و اقامه عن 8649

 وحده:  بجهة ، االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه علي و ريهالسا القرارات و اللوائح و القوانين

 - الصغيره الصناعات مجمع - أ نموذج 8 عنبر 25 رقم

 ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  بالل المنعم عبد المنعم عبد محمد)  لصاحبها الجاهزه للخرسانه ماكس ماس -  13

 و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع الجاهزه الخرسانه تعبئه و لخلط محطه تشغيل و اقامه عن 8622 برقم 20191007 فى قيد

 البروسيه حوض 9 نمره 490 رقم قطعه:  بجهة ، لنشاطها الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات

 - صوير ابو مركز - نفيشه ذكري ابو

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها  ،  شركة   Aegros pharma فارما ايجروس -  1

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

 و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها عن ، 8653 برقم 20191030 فى ،قيدت

 منشيه الباسط عبد شارع 13:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات

 - الشهداء
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 و الغذائيه المكمالت و البيطريه االدويه و اليشريه االدويه توزيع و تجاره -   ،  شركة   Aegros pharma فارما ايجروس -  2

 و المركزات و االعالف اضافات و الطبيه المستلزمات و الحشريه المبيدات و المطهرات و التجميل مستحضرات و الخاصه االغذيه

 وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز العامه التوريدات - الغير لدي تصنيعهم

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

 توزيع و تجاره - عن ، 8653 برقم 20191030 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات

 المبيدات و المطهرات و التجميل مستحضرات و الخاصه االغذيه و الغذائيه المكمالت و البيطريه االدويه و اليشريه االدويه

 تكون ان للشركة يجوز العامه التوريدات - الغير لدي تصنيعهم و المركزات و االعالف اضافات و الطبيه المستلزمات و الحشريه

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

 الباسط عبد شارع 13:  بجهة ، تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر في غرضها

 - الشهداء منشيه

 او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر  ،  شركة   infosystem group جروب إنفوسيستم -  3

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها

 برقم 20191020 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر عن ، 8636

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية الئحته و

 - فايـد - االحتيـاط الضبـاط كليـة امـام:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 الحاسوبيه والشبكات االلي الحاسب اجهزة -1: من كال   بوتركي تصميم   ،  شركة   infosystem group جروب إنفوسيستم -  4

 اجهزة -3. السيرفرات اجهزة -2(. الهوائي النت شبكات- بانيل باتش راكات- وراوترات- سويتشات) من وملحقاتها انواعها بكافة

 عالية انواعها بكافة والشبكيه والرقميه التناظرية المراقبة كاميرات نظم -4. البيانات قواعد وربط بالبصمة واالنصراف الحضور

 باعمالها شببية اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. الدقه

 تصميم عن ، 8636 برقم 20191020 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او

 باتش راكات- وراوترات- سويتشات) من وملحقاتها انواعها بكافة الحاسوبيه والشبكات االلي الحاسب اجهزة -1: من كال   وتركيب

 نظم -4. البيانات قواعد وربط بالبصمة واالنصراف الحضور اجهزة -3. السيرفرات اجهزة -2(. الهوائي النت شبكات- بانيل

 من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. الدقه عالية انواعها بكافة لشبكيهوا والرقميه التناظرية المراقبة كاميرات

 كليـة امـام:  بجهة ، في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها شببية اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه

 - فايـد - االحتيـاط الضبـاط

 باستيفاء الشركة التزام مع االستيراد-   ،  شركة   Voo for importation and cars السيارات صيانة و لالستيراد فووو -  5

 يجوز,   السيارات لصيانه مركز تشغيل و اقامة -2 1982 لسنه 121 رقم القانون الحكام وفقا المستورديين سجل في القيد شروط

 قد التي او باعمالها شببية اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

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

 20191016 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا  

 لسنه 121 رقم القانون الحكام وفقا المستورديين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع االستيراد- عن ، 8633 برقم

 مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز,   السيارات لصيانه مركز تشغيل و اقامة -2 1982

 لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها شببية اعماال تزاول التي غيرها و الشركات

 القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان

 - السويس -  الشهداء ش 4:  بجهة ، واللوائح

 الشركة وعلى السارية والقرارات  ،  شركة   Voo for importation and cars السيارات صيانة و لالستيراد فووو -  6

 ، 8633 برقم 20191016 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - السويس -  الشهداء ش 4:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات عن

 تكون ان للشركة يجوز. المتنوعه البناء مواد لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة   ،  شركة   المتطوره للصناعات المتحده الوطنيه -  7

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

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

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية الئحته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

. المتنوعه البناء مواد لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة عن ، 8634 برقم 20191016 فى ،قيدت 6000.000   مالها ،رأس.  نشاطها

 التي او باعمالها شببية اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

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

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

 - االسماعيليه ثان - المستشفي شارع العجمي برج االداري الدور 4 شقه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 قابله تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح -1   ،  شركة   A.S والزراعية الصناعيه للتنمية أس ايه -  8

 االستصالح الغراض المخصصة االراضي تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة االراضي استزراع. لالستزراع

 رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما. الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع

 تقدم الصناعيه بالمنطقة مصانع مباني انشاء -2. 2008 لسنة 356 رقم الجمهوريه رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 20191007 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   حسابات افراد الشركة التزام مع. العامه التجارة -3. للمشروعات جاهزة

 االراضي استزراع. لالستزراع قابله تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح -1 عن ، 8621 برقم

 الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض المخصصة االراضي تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة

 وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما. الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة

. العامه التجارة -3. للمشروعات جاهزة تقدم الصناعيه بالمنطقة مصانع مباني انشاء -2. 2008 لسنة 356 رقم الجمهوريه رئيس

 - االسماعيلية ثالث - الكوم شبين شارع بانوراما برج:  بجهة ، حسابات افراد الشركة التزام مع

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي ومركز مالية  ،  شركة   A.S والزراعية الصناعيه للتنمية أس ايه -  9

 لها تكون ان للشركة يجوز.  القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم وكذا 2017

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

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

 مالي ومركز مالية عن ، 8621 برقم 20191007 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   احكام مراعاة مع. التنفيذية الئحته

 والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم وكذا 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل

 اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.  القانون بذات الوارده

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

 - الكوم شبين شارع بانوراما برج:  بجهة ، احكام مراعاة مع. التنفيذية الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها

 - االسماعيلية ثالث

 علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين  ،  شركة   A.S والزراعية الصناعيه للتنمية أس ايه -  10

 اللوائح و القوانين عن ، 8621 برقم 20191007 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 شبين شارع بانوراما برج:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و

 - االسماعيلية ثالث - الكوم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - لمحوا  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تاريخ وفي  2639 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى سعد ابراهيم السيد لصاحبها العمومية للتوريدات االمل -  1

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002

 السيد لصاحبها pharos for Electrical Supplies and contracting الكهربائيه والتوريدات العقاري لالستثمار فاروس -  2

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  2639 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفي سعد ابراهيم

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 ، تاريخ وفي  8308 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   سيف مصطفي محمد شعبان رفاعي فوزيه)  لصاحبها تكس النملي -  3

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191016

 تم  20191022 ، تاريخ وفي  8155 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي حسين محمد مصطفي لصاحبها فرست االقصي -  4

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تم  20191022 ، تاريخ وفي  8155 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي حسين محمد مصطفي لصاحبها فرست االقصي -  5

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 ، تاريخ وفي  8542 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  حسونة محمد نصار عبدالرحمن احمد) لصاحبها الجاهزة للمالبس سدرة -  6

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191027

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زامل محمد السيد سعد احمد لصاحبها االنتاج خطوط وتصنيع المعادن لتشغيل زامل آل -  1

 بلبيس طريق الصناعية المنطقة - خمسة الكيلو -133-132 قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي

 - رمضان من العاشر

 تاريخ وفي 8308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سيف مصطفي محمد شعبان رفاعي فوزيه)  لصاحبها تكس النملي -  2

 - الثانية الصناعية بالمنطقة 2م 742.25 مساحة: ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تميم محمد منيب محمود لصاحبها المقاوالت و  العموميه التوريدات و العقاري لالستثمار العاشر -  3

 حموده شارع 31 رقم عقار/ بالعنوان اداري فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 75

 - نصر مدينه - محمود

 وفي 75    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تميم محمد منيب محمود لصاحبها المكاتب ومستلزمات العموميه للتوريدات العاشر -  4

 مدينه - محمود حموده شارع 31 رقم عقار/ بالعنوان اداري فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ

 - نصر

 تاجر ، تميم محمد منيب محمود لصاحبها المقاوالت و المكاتب ومستلزمات العموميه للتوريدات العاشر:  التجارى االسم تعديل -  5

 رقم عقار/ بالعنوان اداري فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 75    برقم قيده سبق  ، فرد

 - نصر مدينه - محمود حموده شارع 31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تاجر ، تميم محمد منيب محمود لصاحبها المقاوالت و المكاتب ومستلزمات العموميه للتوريدات العاشر:  التجارى االسم تعديل -  6

 رقم عقار/ بالعنوان اداري فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 75    برقم قيده سبق  ، فرد

 - نصر مدينه - محمود حموده شارع 31

 وفي 7181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( دهشان اسماعيل العزيز عبد سوزان) لصاحبتها االسمنتية للمنتجات جريش -  7

 المدرسة بجوار المطار شارع - المحطه ابوصوير: الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ

 - االعداديه

 تاجر ، دهشان اسماعيل العزيز عبد سوزان لصاحبها العمومية المقاوالت و االستزراع و االستصالح و لالستصالح جريش -  8

 - المحطه ابوصوير: الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ فيو 7181    برقم قيده سبق  ، فرد

 - االعداديه المدرسة بجوار المطار شارع

 تاجر ، دهشان اسماعيل العزيز عبد سوزان لصاحبها العمومية المقاوالت و االستزراع و االستصالح و لالستصالح جريش -  9

 - المحطه ابوصوير: الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 7181    برقم قيده سبق  ، فرد

 - االعداديه المدرسة بجوار المطار شارع

 وفي 8622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( بالل المنعم عبد المنعم عبد محمد)  لصاحبها الجاهزه للخرسانه ماكس ماس -  10

 ابو مركز - نفيشه ذكري ابو البروسيه حوض 9 نمره 490 رقم قطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ

 - صوير

 4415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سالمه صبحي احمد سامي) السياحيه القري ومستلزمات المعادن لتشكيل سامستيل -  11

 - c2 الصناعيه بالمنطقه 7 رقم وحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 8628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سريع ابو سليمان محمد لصاحبها محمد سريع ابو سليمان محمد -  12

 ارض(  1)  رقن شقه 2 - 7/  3 بالعقار المحاجر الستغالل اداري مكتب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191014

 - سدر راس قسم الثانيه المجاوره الجمعيه

 تاريخ وفي 1035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين راضى السيد محمد لصاحبها الغذائيه للصناعات شيف بوتشر -  13

 - أ نمزج(  75-70-69)  ارقام صناعيه وحدات الصغيره الصناعات مجمع- ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191015

 تاريخ وفي 1035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى السيد محمد لصاحبها واللحوم الغذائية للصناعات شيف بوتشر -  14

 - أ نمزج(  75-70-69)  ارقام صناعيه وحدات الصغيره الصناعات مجمع- ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191015

 تاريخ وفي 8630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود حسن الدسوقي لصاحبها الغذائيه للمواد المتحده الدسوقى -  15

 - االسماعيليه ثان - طنطا شارع علوي االول الدور 64 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191015

 تاريخ وفي 8632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ادرويش سالم جمعة محمد) لصاحبها الزراعيةوالمقاوالت للتنمية الكنانه -  16

 - الجديدة القصاصين لالتصاالت القدس اعلي مرسي هاني عماره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191016

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، MASTER EASTERN EGY  قسط مهنى نصحى نرجس لصاحبتها إيجي ايسترن ماستر -  17

 مركز بجوار 224  رقم البيعه البلوك رقم 473 قطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 8638

 - فايد شباب

 تاريخ وفي 8650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربري محمد محمد فاروق محمد لصاحبها المعلومات و للنظم الفاروق -  18

 - الشهداء منشيه الباسط عبد شارع 13 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191028

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 8649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ساتي ساتي محمد لصاحبها الهندسيه الواثق -  19

 - الصغيره الصناعات مجمع - أ نموذج 8 عنبر 25 رقم وحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تاريخ وفي 8652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الشعباني معن محمود هللا عبد) لصاحبها الحيواني لالنتاج الطاووس -  20

 - غـرب القنطـرة االرسـال منطـقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191029

 تاريخ وفي 4132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عياد الدسوقى خالد لصاحبها والنسيج للغزل تكس الحبيبة -  21

 - C1 الصناعية المنطقة - VIC رقم قطعة: الصناعي النشاط ممارسة موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191031

 - رمضان من العاشر مدينة

 تاريخ وفي 4132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( علي عياد الدسوقي خالد) لصاحبها نسيجوال للغزل تكس الحبيبة -  22

 - رمضان من العاشر مدينة - C1 الصناعية المنطقة - VIC رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191031

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تميم محمد منيب محمود لصاحبها المقاوالت و  العموميه التوريدات و العقاري لالستثمار العاشر -  1

 - المقاوالت - المكاتب مستلزمات و عموميه توريدات - االنترنت:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 75

 التراخيص كافة على الحصول كة الشر وعلى  الساريه القرارات و القواعد و القوانين احكام مراعاه مع المطاعم اداره و اقامه

 نشاطها لمباشرة الالزمه

 وفي 75   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تميم محمد منيب محمود لصاحبها المكاتب ومستلزمات العموميه للتوريدات العاشر -  2

 و اقامه - المقاوالت - المكاتب مستلزمات و عموميه توريدات - االنترنت:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ

 الالزمه التراخيص كافة على الحصول كة الشر وعلى  الساريه القرارات و القواعد و القوانين احكام مراعاه مع المطاعم اداره

 نشاطها لمباشرة

 تاجر ، تميم محمد منيب محمود لصاحبها المقاوالت و المكاتب ومستلزمات العموميه توريداتلل العاشر:  التجارى االسم تعديل -  3

 مستلزمات و عموميه توريدات - االنترنت:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 75   برقم قيده سبق  ، فرد

 الحصول كة الشر وعلى  الساريه القرارات و القواعد و القوانين احكام مراعاه مع المطاعم اداره و اقامه - المقاوالت - المكاتب

 نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على

 تاجر ، تميم محمد منيب محمود لصاحبها المقاوالت و المكاتب ومستلزمات العموميه للتوريدات العاشر:  التجارى االسم تعديل -  4

 مستلزمات و عموميه توريدات - االنترنت:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 75   برقم قيده سبق  ، فرد

 الحصول كة الشر وعلى  الساريه القرارات و القواعد و القوانين احكام مراعاه مع المطاعم اداره و اقامه - المقاوالت - المكاتب

 نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تميم محمد منيب محمود لصاحبها المقاوالت و  العموميه التوريدات و العقاري لالستثمار العاشر -  5

 و بالمدن العقاري االستثمار -:   الى الشركه غرض تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 75

 الطوابق متعدده الجراجات تشغيل و اداره او اقامه- القديم الوادي خارج المناطق و  النائيه المناطق و الجديده العمرانيه المجتمعات

  بنظام السيارات انتظار تنظيم عدادات و فوقها او االرض سطح تحت كانت سواء( b.o.t) التسليم اعاده و التشغيل و االنشاء بنظام

b.o.t -  القديم الوادي خارج المناطق و النائيه المناظق و الجديده العمرانيه عاتالمجتم و بالمدن تجاريه مراكز تشغيل و اقامه - 

 خدمات و االتصال شبكات اداره و تنفيذ

 وفي 75   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تميم محمد منيب محمود لصاحبها المكاتب ومستلزمات العموميه للتوريدات العاشر -  6

 المجتمعات و بالمدن العقاري االستثمار -:   الى الشركه غرض تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ

 بنظام الطوابق متعدده الجراجات تشغيل و اداره او اقامه- القديم الوادي خارج المناطق و  النائيه المناطق و الجديده العمرانيه

 b.o.t  بنظام السيارات انتظار تنظيم عدادات و فوقها او االرض سطح تحت كانت سواء( b.o.t) التسليم اعاده و التشغيل و االنشاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 و تنفيذ - القديم الوادي خارج المناطق و النائيه المناظق و الجديده العمرانيه المجتمعات و بالمدن تجاريه مراكز تشغيل و اقامه  -

 خدمات و االتصال شبكات اداره

 تاجر ، تميم محمد منيب محمود لصاحبها المقاوالت و المكاتب ومستلزمات العموميه للتوريدات العاشر:  التجارى االسم تعديل -  7

 االستثمار -:   الى الشركه غرض تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 75   برقم قيده سبق  ، فرد

 الجراجات تشغيل و اداره او اقامه- القديم الوادي خارج المناطق و  النائيه المناطق و الجديده العمرانيه المجتمعات و بالمدن العقاري

 انتظار تنظيم عدادات و فوقها او االرض سطح تحت كانت سواء( b.o.t) التسليم اعاده و التشغيل و االنشاء بنظام الطوابق متعدده

 خارج المناطق و النائيه المناظق و الجديده يهالعمران المجتمعات و بالمدن تجاريه مراكز تشغيل و اقامه  - b.o.t  بنظام السيارات

 خدمات و االتصال شبكات اداره و تنفيذ - القديم الوادي

 تاجر ، تميم محمد منيب محمود لصاحبها المقاوالت و المكاتب ومستلزمات العموميه للتوريدات العاشر:  التجارى االسم تعديل -  8

 االستثمار -:   الى الشركه غرض تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 75   برقم قيده سبق  ، فرد

 الجراجات تشغيل و اداره او اقامه- القديم الوادي خارج المناطق و  النائيه المناطق و الجديده العمرانيه المجتمعات و بالمدن العقاري

 انتظار تنظيم عدادات و فوقها او االرض سطح تحت كانت سواء( b.o.t) التسليم اعاده و التشغيل و االنشاء بنظام الطوابق متعدده

 خارج المناطق و النائيه المناظق و الجديده العمرانيه المجتمعات و بالمدن تجاريه مراكز تشغيل و اقامه  - b.o.t  بنظام السيارات

 خدمات و االتصال شبكات اداره و تنفيذ - القديم الوادي

 السيد لصاحبها pharos for Electrical Supplies and contracting الكهربائيه والتوريدات العقاري لالستثمار فاروس -  9

 انشطة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 2639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي سعد ابراهيم

 تجارة. القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار: 72 ق داخل

: 72 ق خارج انشطة. فقط رمضان من العاشر مدينة داخل النشاط ممارسة تتم ان علي الكهربائية لالدوات والتجزئة الجمله

 االستثمار، بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات افراد الشركة وعلي. العامه المقاوالت الكهربائيه، التوريدات

 االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأه التزام عدم حالة وفي

 تاريخ وفي 2639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى سعد ابراهيم السيد لصاحبها العمومية للتوريدات االمل -  10

 الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار: 72 ق داخل انشطة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002

 مدينة داخل النشاط ممارسة تتم ان علي الكهربائية لالدوات والتجزئة الجمله تجارة. القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق

 ومركز مالية حسابات افراد الشركة وعلي. العامه المقاوالت الكهربائيه، التوريدات: 72 ق خارج انشطة. فقط رمضان من العاشر

 والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأه التزام عدم حالة وفي االستثمار، بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي

 االستثمار بقانون الواردة

 السيد لصاحبها pharos for Electrical Supplies and contracting الكهربائيه والتوريدات العقاري لالستثمار فاروس -  11

 72 رقم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 2639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي سعد ابراهيم

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة المنشأه التزام مع ،2017 لسنة

 علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذية

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 تاريخ وفي 2639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى سعد ابراهيم السيد لصاحبها العمومية للتوريدات االمل -  12

 بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة المنشأه التزام مع ،2017 لسنة 72 رقم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002

 احكام مراعاة مع. المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين

 وفي 7181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( دهشان اسماعيل العزيز عبد سوزان) لصاحبتها االسمنتية للمنتجات جريش -  13

 - منقوش رصيف بالط - اسمنتية بردورة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ

 علي الحصول الشركة وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. انترلوك - ستون هارد - متداخل فاخر بالط

 .نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة

 تاجر ، دهشان اسماعيل العزيز عبد سوزان لصاحبها العمومية المقاوالت و االستزراع و االستصالح و لالستصالح جريش -  14

 بردورة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 7181   برقم قيده سبق  ، فرد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. انترلوك - ستون هارد - متداخل فاخر بالط - منقوش رصيف بالط - اسمنتية

 .نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي الساريه

 وفي 8437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح زكى محمد السيد( لصاحبها)  حره منظقه - سيرفيس مارين امريكان -  15

 والمجمدة المعلبة الغذائية بالمواد البحرية والوحدات للسفن بحرية توريدات -:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ

 ومعدات والويرات الحبالو واالالت والعدد( الكحوليات عدا فيما) أنواعها بجميع والمشروبات والسجائر أنواعها بجميع والجافة

 وااللكترونية الكهربائية واألجهزة واالدوات انواعها بجميع السالمه ومعدات والمعدات البحرية الغيار وقطع البحرية السالمة

 .وأكسسواراتها والرفاصات والمخاطيف والجنازير لألطقم وخالفه مالبس من السفن واحتياجات والمكتبية

 السفن في لألستخدام وتجهيزها والويرات الحبال تقطيع -

 وفي 8437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح زكى محمد السيد( لصاحبها)  حره منظقه - سيرفيس مارين امريكان -  16

 السالمه معدات واعتماد صيانه-. لها األعتماد شهادات واصدار واختبارها:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ

 .السنوية الصادرات حجم من% 80 بنسبة البالد خارج الي التصدير مع لها العتماد شهادات واصدار البحرية

 72 للقانون وفقا محمد حسين سليمان خالد لصاحبها العمومية التوريدات و العامة والمقاوالت الزراعي لالستصالح الرواد -  17

 تشغيل و اقامه-1:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 7276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة

 -: ذلك ويشمل إحداهما أو والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح -2 الفاكهه و الخضر تعبئه و لتجفيف مصنع

 . لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - 

 . المستصلحة األراضي استزراع - 

 الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط  

 رئيس قرار مراعاة ،ومع2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا الغمرفيما بطريق الري وليس

 رقم الجمهورية

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 للقانون وفقا محمد حسين سليمان خالد لصاحبها والمقاوالت الزراعي لالستصالح الرواد -  18

 و الخضر تعبئه و لتجفيف مصنع تشغيل و اقامه-1:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 7276   برقم قيده

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

 . لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - 

 . المستصلحة األراضي استزراع - 

 الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط  

 رئيس قرار مراعاة ،ومع2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا الغمرفيما بطريق الري سولي

 رقم الجمهورية

 72 للقانون وفقا محمد حسين سليمان خالد لصاحبها العمومية التوريدات و العامة والمقاوالت الزراعي لالستصالح الرواد -  19

 2008 لسنة356:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 7276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة

 . 2012 لسنة 14 رقـــــــم بقانون والمرسوم

 - 4 اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء الطيور و الدواجن انواع جميع تربيه -3  

 الحكام وفقا المصدريين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع التصدير -6 العامه التوريدات  - 5 العامة المقاوالت

 حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بإفراد المنشاة التزام مع.     1975 لسنه 18 رقم القانون

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع 

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 للقانون وفقا محمد حسين سليمان خالد لصاحبها والمقاوالت الزراعي لالستصالح الرواد -  20

 لسنة 14 رقـــــــم بقانون والمرسوم 2008 لسنة356:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 7276   برقم قيده

2012 . 

 - 4 اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء الطيور و الدواجن انواع جميع تربيه -3  

 الحكام وفقا المصدريين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع التصدير -6 العامه التوريدات  - 5 العامة المقاوالت

 حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بإفراد المنشاة التزام مع.     1975 لسنه 18 رقم القانون

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 72 للقانون وفقا محمد حسين سليمان خالد لصاحبها العمومية التوريدات و العامة والمقاوالت الزراعي لالستصالح الرواد -  21

 الحصول المنشأة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 7276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 للقانون وفقا محمد حسين سليمان خالد لصاحبها والمقاوالت الزراعي لالستصالح الرواد -  22

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 7276   برقم قيده

 نشاطها لمباشرة

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 8628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سريع ابو مانسلي محمد لصاحبها محمد سريع ابو سليمان محمد -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، MASTER EASTERN EGY  قسط مهنى نصحى نرجس لصاحبتها إيجي ايسترن ماستر -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 8638

 تاريخ وفي 8650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربري محمد محمد فاروق محمد لصاحبها المعلومات و للنظم الفاروق -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028

 تاريخ وفي 8652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الشعباني معن محمود هللا عبد) لصاحبها الحيواني لالنتاج الطاووس -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029

 تاريخ وفي 8632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ادرويش سالم جمعة محمد) لصاحبها الزراعيةوالمقاوالت للتنمية الكنانه -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016

 نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 8649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ساتي ساتي محمد لصاحبها الهندسيه الواثق -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 4132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( علي عياد الدسوقي خالد) لصاحبها والنسيج للغزل تكس الحبيبة -  7

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031

 تاريخ وفي 8630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود حسن الدسوقي لصاحبها الغذائيه للمواد المتحده الدسوقى -  8

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015

 وفي 8622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( بالل المنعم عبد المنعم عبد محمد)  لصاحبها الجاهزه للخرسانه ماكس ماس -  9

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 التوريدات و العقاري لالستثمار العاشر: الى 75 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  1

   تميم محمد منيب محمود لصاحبها المقاوالت و  العموميه

 والتوريدات العقاري لالستثمار فاروس: الى 2639 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  2

   مصطفي سعد ابراهيم السيد لصاحبها pharos for Electrical Supplies and contracting الكهربائيه

 احمد) لصاحبها كوزماتكس اورجانو: الى 8614 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191007:  تاريخ فى  ،  -  3

 (  هنداوي محمد مصطفى محمود

 لصاحبتها االسمنتية للمنتجات جريش: الى 7181 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191007:  تاريخ فى  ،  -  4

 (  دهشان اسماعيل العزيز عبد سوزان)

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

 تم   20191003 تاريخ وفى ،   10:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  0  وشريكتيه بباوى غالى سامى سمير شركة   - 1

 2019/8/21 تاريخ من تبدأ سنة لمدة التصفية مدة الشركة مد  السجل شطب/محو

   5063:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  LOREAL COSMETICS IN DUSTRY التجميل مستحضرات لصناعة لولاير   - 2

 الرئيسي المركز لنقل الفرع محو امر  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،

 امر  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   4276:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  م.م.ش جالس كاما   - 3

 الرئيسي المقر لنقل محو

 تم   20191023 تاريخ وفى ،   4276:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  للزجاج قنديل:  الى التجارى االسم تعدل   - 4

 الرئيسي المقر لنقل محو امر  السجل شطب/محو

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   4276:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  للزجاج قنديل   - 5

 الرئيسي المقر لنقل

 تاريخ وفى ،   39255:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه بكر ابو سليمان محفوظ الطبية للخدمات الزهور   - 6

 مدة قانونيا مصفيا احمد حفني محمد عباس/ السيد تعيين و التصفيه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   20191023

 شهور 9 التصفيه

 وفى ،   39255:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاهم راشد وسناء حسين محمد زكى محمد لالطفال الزهور مركز   - 7

 مدة قانونيا مصفيا احمد حفني محمد عباس/ السيد تعيين و التصفيه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ

 شهور 9 التصفيه

 تم   20191030 تاريخ وفى ،   10:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  0  وشريكتيه بباوى غالى سامى سمير شركة   - 8

 محو امر  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   27098:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه محمد عبدالعزيز وليد الجاهزة للمالبس سفنكس شركة   - 9

 مصطفي محمد عبدالعزيز وليد/  السيد وتعيين االختيارية، التصفيه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   20191031

 للشركة قانوني كمصفي

 تاريخ وفى ،   27098:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه محمد عبدالعزيز وليد الجاهزة للمالبس سفنكس شركة   - 10

 مصطفي محمد عبدالعزيز وليد/  السيد وتعيين االختيارية، التصفيه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   20191031

 للشركة قانوني كمصفي

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم 20191001،   تاريخ وفي 5147، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكيه الديب محمد محمد وائل -  1

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

,  المال رأس تعديل تم 20191001،   تاريخ وفي 5147، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الديب محمد محمد وائل -  2

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم 20191001،   تاريخ وفي 5147، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه الديب محمد محمد وائل -  3

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

,  المال رأس تعديل تم 20191001،   تاريخ وفي 5147، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الديب محمد محمد وائل -  4

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

 تعديل تم 20191009،   تاريخ وفي 4059، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و البربرى محمود على مصطفى طه -  5

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 المال رأس تعديل تم 20191021،   تاريخ وفي 5172، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حسن الحليم عبد على ايمن -  6

  جنيه  7000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 3587، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الفقى العظيم عبد السيد محمود -  7

  جنيه  7000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20191001 تاريخ وفي 40716    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.م.ش الفائق الجهد لشبكات الصينية المصرية -  1

 - السخنة العين منطقة - السويس غرب شمال - االولي الصناعية بالمنطقة 10،1 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 3746    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، السيراميك النتاج االمراء شركة -  2

 عند السويس قناة بشارع االسكندرية - الدولية بالحديقه الكائن( 1) رقم الوحدة/  في الكائن الشركة فرع غلق- ،:   الـتأشير وصف

 سابقآ( السيارات سباق مشروع)  الشرطة مستشفى امام الصحراوى الطريق مدخل

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 3746    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، االمراء سيراميكا -  3

 الطريق مدخل عند السويس قناة بشارع االسكندرية - الدولية بالحديقه الكائن( 1) رقم الوحدة/  في الكائن الشركة فرع غلق- ،

 سابقآ( السيارات سباق مشروع)  الشرطة مستشفى امام الصحراوى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 3746    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، السيراميك النتاج االمراء -  4

 مدخل عند السويس قناة بشارع االسكندرية - الدولية بالحديقه الكائن( 1) رقم الوحدة/  في الكائن الشركة فرع غلق- ،:   الـتأشير

 سابقآ( السيارات سباق مشروع)  الشرطة مستشفى امام الصحراوى الطريق

 قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  بولونيا - ستار - صوفيا - ماجستك - البوتيه وبورسلينا سيراميكا) السيراميك النتاج االمراء -  5

( 1) رقم الوحدة/  في الكائن الشركة فرع غلق- ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 3746    برقم

 سباق مشروع)  الشرطة مستشفى امام الصحراوى الطريق مدخل عند السويس قناة بشارع االسكندرية - الدولية بالحديقه الكائن

 سابقآ( السيارات

- فانتوم-مراسى- كونكورد ميراج- بولونيا- ستار- صوفيا -ماجيستك- وبورسليناالبوتيه سيراميكا) السيراميك النتاج االمراء -  6

 غلق- ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 3746    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( اباتشى-رافال

 الصحراوى الطريق مدخل عند السويس قناة بشارع االسكندرية - الدولية بالحديقه الكائن( 1) رقم الوحدة/  في الكائن الشركة فرع

 سابقآ( السيارات سباق مشروع)  الشرطة مستشفى امام

- فانتوم-مراسى- كونكورد -ميراج- بولونيا- ستار- صوفيا -ماجستيك- وبورسليناالبوتيه سيراميكا) السيراميك النتاج االمراء -  7

 غلق- ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 3746    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( اباتشى-رافال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الصحراوى الطريق مدخل عند السويس قناة بشارع االسكندرية - الدولية بالحديقه الكائن( 1) رقم الوحدة/  في الكائن الشركة فرع

 سابقآ( السيارات سباق مشروع)  الشرطة مستشفى امام

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 3746    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، السيراميك النتاج االمراء شركة -  8

 - مول كايرو بورتو - الدولي التجاري المركز الثاني بالدور 100 رقم المحل في الكائن الفرع غلق ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 3746    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، االمراء سيراميكا -  9

 - مول كايرو بورتو - الدولي التجاري المركز الثاني بالدور 100 رقم المحل في الكائن الفرع غلق ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 ريختا وفي 3746    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، السيراميك النتاج االمراء -  10

 - مول كايرو بورتو - الدولي التجاري المركز الثاني بالدور 100 رقم المحل في الكائن الفرع غلق ،:   الـتأشير

 قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  بولونيا - ستار - صوفيا - ماجستك - البوتيه وبورسلينا سيراميكا) السيراميك النتاج االمراء -  11

 الثاني بالدور 100 رقم المحل في الكائن الفرع غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 3746    برقم

 - مول كايرو بورتو - الدولي التجاري المركز

- فانتوم-مراسى- كونكورد ميراج- بولونيا- ستار- صوفيا -ماجيستك- وبورسليناالبوتيه سيراميكا) السيراميك النتاج االمراء -  12

 غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 3746    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( اباتشى-رافال

 - مول كايرو بورتو - الدولي التجاري المركز الثاني بالدور 100 رقم المحل في الكائن الفرع

- فانتوم-مراسى- كونكورد -ميراج- بولونيا- ستار- صوفيا -ماجستيك- وبورسليناالبوتيه سيراميكا) السيراميك النتاج االمراء -  13

 غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 3746    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( اباتشى-رافال

 - مول كايرو بورتو - الدولي التجاري المركز الثاني بالدور 100 رقم المحل في الكائن الفرع

 تاريخ وفي 79585    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  وشركاه سليمان حمدى) الحديثه للصناعات بيراميدز -  14

 بذلك و ، النزهة ، الشيراتون مساكن - الرحمن عباد شارع 34 - 3 رقم مبنى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007

  االسماعيليه استثمار من القيد يمحي

 العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 79585    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  15

 استثمار من القيد يمحي بذلك و ، النزهة ، الشيراتون مساكن - الرحمن عباد شارع 34 - 3 رقم مبنى ،:   الـتأشير وصف, 

  االسماعيليه

 تاريخ وفي 79585    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، وشريكيها بالمستهلك بالعناية الخاصة للمنتجات ال اى ام -  16

 بذلك و ، النزهة ، الشيراتون مساكن - الرحمن عباد شارع 34 - 3 رقم مبنى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007

  االسماعيليه استثمار من القيد يمحي

 العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 79585    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  17

 استثمار من القيد يمحي بذلك و ، النزهة ، الشيراتون مساكن - الرحمن عباد شارع 34 - 3 رقم مبنى ،:   الـتأشير وصف, 

  يهاالسماعيل

 تاريخ وفي 79585    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشركاه سليمان حمدى) الحديثه للصناعات بيراميدز -  18

 بذلك و ، النزهة ، الشيراتون مساكن - الرحمن عباد شارع 34 - 3 رقم مبنى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007

  االسماعيليه استثمار من القيد يمحي

 العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 79585    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  19

 استثمار من القيد يمحي بذلك و ، النزهة ، الشيراتون مساكن - الرحمن عباد شارع 34 - 3 رقم مبنى ،:   الـتأشير وصف, 

  االسماعيليه
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 تاريخ وفي 79585    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيها بالمستهلك بالعناية الخاصة للمنتجات ال اى ام -  20

 بذلك و ، النزهة ، الشيراتون مساكن - الرحمن عباد شارع 34 - 3 رقم مبنى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007

  االسماعيليه استثمار من القيد يمحي

 العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 79585    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  21

 استثمار من القيد يمحي بذلك و ، النزهة ، الشيراتون مساكن - الرحمن عباد شارع 34 - 3 رقم مبنى ،:   الـتأشير وصف, 

  االسماعيليه

 تاريخ وفي 79585    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشركاه سليمان حمدى) الحديثه للصناعات بيراميدز -  22

 بذلك و ، النزهة ، الشيراتون مساكن - الرحمن عباد شارع 34 - 3 رقم مبنى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007

  االسماعيليه استثمار من القيد يمحي

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 79585    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  23

 استثمار من القيد يمحي بذلك و ، النزهة ، الشيراتون مساكن - الرحمن عباد شارع 34 - 3 رقم مبنى ،:   الـتأشير وصف

  االسماعيليه

 تاريخ وفي 79585    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيها بالمستهلك بالعناية الخاصة للمنتجات ال اى ام -  24

 بذلك و ، النزهة ، الشيراتون مساكن - الرحمن عباد شارع 34 - 3 رقم مبنى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007

  االسماعيليه استثمار من القيد يمحي

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 79585    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  25

 استثمار من القيد يمحي بذلك و ، النزهة ، الشيراتون مساكن - الرحمن عباد شارع 34 - 3 رقم مبنى ،:   الـتأشير وصف

  االسماعيليه

 تم 20191007 تاريخ وفي 5895    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه شعالن السيد على السيد محمد شعالن -  26

 الصالحيه مدينه -75/74 رقم قطعه - الثانيه الصناعيه المنطقه - بالعنوان نشاط ممارسه موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 - الجديده

 تم 20191007 تاريخ وفي 5895    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه شعالن السيد على السيد محمد شعالن -  27

 الصالحيه مدينه -75/74 رقم قطعه - الثانيه الصناعيه المنطقه - بالعنوان نشاط ممارسه موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 - الجديده

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 2966    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكيه و بدر حامد محمد خليل -  28

 - الجديدة القاهرة -  الثامن الدور - اسوان ش8: بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 3764    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيها الشعبانى حسن على محمد منى -  29

 - القاهرة بنك شارع والبدروم االرضي فوق االول الدور كامل أ 12 العقال: بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - ثاني السالم قسم العبور سوق خلف

 تاريخ وفي 3764    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، رسالن محمد احمد محمد و رسالن محمد أحمد أشرف -  30

 والبدروم االرضي فوق االول الدور كامل أ 12 العقال: بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007

 - ثاني السالم قسم العبور سوق خلف - القاهرة بنك شارع

 تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 3764    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيها الشعبانى حسن على محمد منى -  31

 - القاهرة بنك شارع والبدروم االرضي فوق االول الدور كامل أ 12 العقال: بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - ثاني السالم قسم العبور سوق خلف

 تاريخ وفي 3764    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، رسالن محمد احمد محمد و رسالن محمد أحمد أشرف -  32

 والبدروم االرضي فوق االول الدور كامل أ 12 العقال: بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007

 - ثاني السالم قسم العبور سوق خلف - القاهرة بنك شارع
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  - القمح

 تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 5494    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه اسماعيل محمد الرحمن عبد عادل -  34
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  - القمح
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 منيا مركز - افندي مصطفي ترعه شارع االول بالدور 1 رقم شقه/ في الكائن الشركة فرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان
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 تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 5494    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه اسماعيل محمد الرحمن عبد عادل -  36

 منيا مركز - افندي مصطفي ترعه شارع االول بالدور 1 رقم شقه/ في الكائن الشركة فرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان
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 تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 5494    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه اسماعيل محمد الرحمن عبد عادل -  38

 - الرياض مركز - السوق شارع 1 رقم بالعقار  3 رقم الثاني بالدور شقه/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 5494    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه اسماعيل محمد الرحمن عبد عادل -  39

 - الرياض مركز - السوق شارع 1 رقم بالعقار  3 رقم الثاني بالدور شقه/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان
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 - الرياض مركز - السوق شارع 1 رقم بالعقار  3 رقم الثاني بالدور شقه/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 3622    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الخير ابو الفتاح عبد جمال -  41

 - رمضان من العاشر - الصناعية المنطقة 6أ غرب جنوب 86 قطعة: النشاط ممارسة موقع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 
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 العاشر - الصناعية المنطقة 6أ غرب جنوب 86 قطعة: النشاط ممارسة موقع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 - رمضان من

 تاريخ وفي 4471    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش المضلع الكرتون صناديق لصناعة باك نيوفاين -  43

  A1 المنطقه( ج II a)  رقم قطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191015

    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، ATLANTIC MARINE SERVICE EGYPT ايجيبت سرفيس مارين اتالنتك شركة -  44

 ب9 بالعقار االرضي الدور: بالعنوان ريادا فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 2283

  - المعادي دجله 199 شارع

 تاريخ وفي 2283    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، KS Drilling EGYPT Inc  إنك إيجيبت دريلينج إس كى -  45
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 العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 319    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه احمد عثمان احمد حاتم شركة -  46

 -( ج)  قطاع 44,  43 القطعه - االولي الصناعيه المنطقه - الصناعي المجمع امام - الجديده الصالحيه ،:   الـتأشير وصف, 
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 - الجديده الصالحيه - االولي الصناعيه المنطقه(  ج)  قطاع(  38)  رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 3010    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للصناعة انترناشونال جلوب -  54

 - باالسماعيليه العامه الحره بالمنطقه تقريبا مربع متر 4828.81 بمساحه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 382    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش المتطورة للصناعات سيرو شركة -  55

 - B3 الصناعيه بالمنطقه 9 رقم قطعه بالعنون للتشوين فرع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 382    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش سولوشنز اي.  ايه.  أس -  56

 - B3 الصناعيه بالمنطقه 9 رقم قطعه بالعنون للتشوين فرع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 382    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش المتطورة للصناعات سيرو شركة -  57

 B3 بالمنطقه 89 رقم قطعه بالعنوان للتشوين فرع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 382    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش سولوشنز اي.  ايه.  أس -  58

 B3 بالمنطقه 89 رقم قطعه بالعنوان للتشوين فرع ،:   الـتأشير وصف

 عديلت تم 20191017 تاريخ وفي 382    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش المتطورة للصناعات سيرو شركة -  59

 من العاشر بمدينه الكائنه الصناعيه بالمنطقه 37 القطعه من جزء و 38 قطعه بالعنون للتشوين فرع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 -رمضان

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 382    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش سولوشنز اي.  ايه.  أس -  60

 -رمضان من العاشر بمدينه الكائنه الصناعيه بالمنطقه 37 القطعه من جزء و 38 قطعه بالعنون للتشوين فرع ،:   الـتأشير وصف

 سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، LETH SUEZ TRANSIET ( EGYPT) L T D دى التى(  ايجيبت)  ترانزيت سويس ليث -  61

 بالعقار( 6) رقـم شقة: ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 14075    برقم قيدها

 - الشـرق - وديـليسبـس الجمهـوريـة شـارع - الرابـع بالدور( 81) رقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، LETH ( EGYPT) AGENCIES... L T D دى تى ال اجنسيز ايجيبت ليث -  62

( 81) رقم بالعقار( 6) رقـم شقة: ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 14075

 - الشـرق - وديـليسبـس الجمهـوريـة شـارع - الرابـع بالدور

 سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، LETH SUEZ TRANSIET ( EGYPT) L T D دى التى(  ايجيبت)  ترانزيت سويس ليث -  63

 بالشقة حجرات ثالث: بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 14075    برقم قيدها

 يليه م20 بعرض مستجد شارع وتنظيـم مدن( 8) والكائن المديـنة برج -( سونسـتا وسط) العلـوي الثالث بالدور الكائنة( 4) رقـم

 - الشـرق قسم - الصيـد ميناء

    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، LETH ( EGYPT) AGENCIES... L T D دى تى ال اجنسيز ايجيبت ليث -  64

( 4) رقـم بالشقة حجرات ثالث: بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 14075

 الصيـد ميناء يليه م20 بعرض مستجد شارع وتنظيـم مدن( 8) والكائن المديـنة برج -( سونسـتا وسط) العلـوي الثالث بالدور الكائنة

 - الشـرق قسم -

 سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، LETH SUEZ TRANSIET ( EGYPT) L T D دى التى(  ايجيبت)  ترانزيت سويس ليث -  65

 301 رقم الشقة: بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 14075    برقم قيدها

 - المطار شيـراتون - العـرب ملتقـي حـي في الكائن جاردنز هليوبوليس بمشـروع الثالث بالدور 41 رقم بالعمارة

    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، LETH ( EGYPT) AGENCIES... L T D دى تى ال اجنسيز ايجيبت ليث -  66

 41 رقم بالعمارة 301 رقم الشقة: بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 14075

 - المطار شيـراتون - العـرب ملتقـي حـي في الكائن جاردنز هليوبوليس بمشـروع الثالث بالدور

 سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، LETH SUEZ TRANSIET ( EGYPT) L T D دى التى(  ايجيبت)  ترانزيت سويس ليث -  67

 بالشقة( 2) رقم حجرة: بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 14075    برقم قيدها

 - العطاريـن - حاليا   الصايـغ وبن مصطفي الشهيـد شارع تقاطع حسيـن السلطان شـارع( 25) رقم بالعقار - الثامن بالدور( 1) رقم

    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، LETH ( EGYPT) AGENCIES... L T D دى تى ال اجنسيز ايجيبت ليث -  68

( 1) رقم بالشقة( 2) رقم حجرة: بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 14075

 - العطاريـن - حاليا   الصايـغ وبن مصطفي الشهيـد شارع تقاطع حسيـن السلطان شـارع( 25) رقم بالعقار - الثامن بالدور

 قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)    Prosperity Projects Services سيرفيسيز بروجيكتس بروسبيرتى -  69

 ملحق - التجاريه الخدمات مبني -330 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 8156    برقم

 - حسين السلطان شارع - بورسعيد ريستا فندق

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 4276    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.م.ش جالس كاما -  70

  االسماعيلية استثمار من القيد يمحي وبذلك - القاهره - البساتين قسم 6 المجاورة 6058: ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 4276    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للزجاج قنديل:  الى التجارى االسم تعدل -  71

 استثمار من القيد يمحي وبذلك - القاهره - البساتين قسم 6 المجاورة 6058: ليصبح لعنوانا تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  االسماعيلية

 تم 20191023 تاريخ وفي 8238    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، التوريدات و العمومية للمقاوالت الصفا -  72

  - االسماعيلية ثالث حي - زايد الشيخ سيتي جاردن 41: ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 2129    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للزجاج جلوبال المصرية الهندسية الشركة -  73

 مدينه الصناعيه المنطقه B2 جنوب أ 25 رقم االرض قطعه من جزء(   ا -A-B-G) ارقام المبانى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - رمضان من العاشر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 2129    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، المصرية الهندسية -  74

 رمضان من العاشر مدينه الصناعيه المنطقه B2 جنوب أ 25 رقم االرض قطعه من جزء(   ا -A-B-G) ارقام المبانى ،:   الـتأشير

- 

 تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 2129    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للزجاج جلوبال المصرية الهندسية الشركة -  75

 - الجديده مصر - الكوربه - سيزوستريس شارع 11 بالعنوان اداري مقر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 2129    برقم قيدها قسب  ، مساهمة شركة ، المصرية الهندسية -  76

 - الجديده مصر - الكوربه - سيزوستريس شارع 11 بالعنوان اداري مقر ،:   الـتأشير

  ، بسيطة توصية ،( 2019/10/29 بتاريخ العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم)  وشريكه المجيد عبد احمد السيد ايهاب -  77

 بمنطقه أ بلوك( 14-13)  رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 3940    برقم قيدها سبق

 - رمضان من العاشر بلبيس طريق - فدان 80 توسعات الصناعيه بلبيس

 تاريخ وفي 3940    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته المجيد عبد احمد السيد ايهاب:  الى الشركة اسم تعديل -  78

 - فدان 80 توسعات الصناعيه بلبيس بمنطقه أ بلوك( 14-13)  رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191029

 - رمضان من العاشر بلبيس طريق

  ، بسيطة توصية ،( 2019/10/29 بتاريخ بورسعيد استثمار مكتب الي السجل نقل تم) شريكة و مجاهد علي علي محمد -  79

( 24 ،23 ،18 ،17 ،16) ارقام القطع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 4191    برقم قيدها سبق

 23 رقم القطعة بحرى) م 120 بمساحه مثلث ارض بقطعة والتوسعات بورسعيد جنوب الصناعية بالمنطقة السمكى الحوض بحرى

 - م 1755.5 ةبمساح( 

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 4191    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه عليوه السالم عبد السيد -  80

 والتوسعات بورسعيد جنوب الصناعية بالمنطقة السمكى الحوض بحرى( 24 ،23 ،18 ،17 ،16) ارقام القطع ،:   الـتأشير وصف

 - م 1755.5 بمساحة(  23 رقم القطعة بحرى) م 120 بمساحه مثلث ارض بقطعة

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 4191    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عليوه السالم عبد السيد -  81

 والتوسعات بورسعيد جنوب الصناعية بالمنطقة السمكى الحوض بحرى( 24 ،23 ،18 ،17 ،16) ارقام القطع ،:   الـتأشير وصف

 - م 1755.5 بمساحة(  23 رقم القطعة بحرى) م 120 بمساحه مثلث ارض بقطعة

 تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 3587    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الفقى العظيم عبد السيد محمود -  82

 - رمضان من العاشر بمدينة - عشر الثاني الحي - 78 عمارة - 32 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، PIRAMIDA FOR INDUSTRIAL INVESTMENT الصناعي لالستثمار بيراميدا -  83

 جنوب- الصناعية بالمنطقة( 77) رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 8242    برقم

  رسوةال

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وعلى الفائق الجهد شبكات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة-  مساهمة شركة ، م.م.ش الفائق الجهد لشبكات الصينية المصرية -  1

 المقاوالت اعمال تنفيذ-. ف. ك 11/  66/  220 جهد الكهربائية المحوالت ومحطات XLPE ف. ك 220 جهد كابالت االخص

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي. المفتاح تسليم بنظام الكهربائية الشبكات لمشروعات الكهروميكانيكية

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 40716   برقم قيدها سبق  ،. عملها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ( . السائحين نقل خدمات عدا فيما)  المالحية الوكالة -1  محدودة مسئولية ذات ، infinity value فاليو أنفينيتي -  2

 . البضائع نقل السفن مالك تمثيل -2

 . بحرية ومقاوالت اشغال -3

 118 رقم القانون ألحكام وفقا   المصدرين سجل في القيد شروط بإستيفاء الشركة إلتزام مع السفن وتموين والتفريغ الشحن -4

 .1982 لسنة 120 رقم القانون ألحكام وفقا   التجاريين الوكالء سجل في والقيد 1975 لسنة

 . المخازن إدارة -5

 . تراخيص علي الحصول لها السابق والمراكب العامة والوحدات السفن وأستئجار وتأجير تملك -6

 وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 8236   برقم قيدها سبق  ، وتخزين الجمركي التخليص أعمال -7

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

 . وبحر   برا   المجمعة والبوالص البضائع  محدودة مسئولية ذات ، infinity value فاليو أنفينيتي -  3

 . الوسائط متعدد النقل أعمال -8

 . للبضائع والبحري البري الشحن أعمال -9

 . العمومية والتوريدات التجارية والتوكيالت التصدير -10

 . الحاويات ساحات ادارة -11

 . عليها والتدريب وتشغيلها األلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء وتطبيقات البرامج وأنتاج تصميم اعمال -12

 . العمومية المقاوالت -13

  ، للشركة ويجوز األنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص أستصدار وبشرك السارية اراتوالقر واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 8236   برقم قيدها سبق

 الشركات مع الوجوة من وجة بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن  محدودة مسئولية ذات ، infinity value فاليو أنفينيتي -  4

 تندمج أن لها يجوز كما,  الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهه أعماال   تزاول التي وغيرها

 تاريخ وفي 8236   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحتة القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات مع

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003

 -2 ؛.قانونا   به مسموح هو ما كل فى العامة التجارة -1  تضامن شركة ،(  وشركاه سليمان حمدى) الحديثه للصناعات بيراميدز -  5

 القانون بأحكام األلتزام و المستوردين سجل فى بالقيد الشركة ألتزام مراعاة مع األستيراد و التصدير -3 ؛.الغير لدى التصنيع

 الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ؛ تعديالتة و 1982 لسنة 121رقم

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

,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ، في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 لدى التصنيع -2 ؛.قانونا   به مسموح هو ما كل فى العامة التجارة -1  تضامن شركة ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  6

 لسنة 121رقم القانون بأحكام األلتزام و المستوردين سجل فى بالقيد الشركة ألتزام مراعاة مع األستيراد و التصدير -3 ؛.الغير

 ذهه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ؛ تعديالتة و 1982

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ، في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 تضامن شركة:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ؛.قانونا   به مسموح هو ما كل فى العامة التجارة -1  تضامن شركة ، وشريكيها بالمستهلك بالعناية الخاصة للمنتجات ال اى ام -  7

 القانون بأحكام األلتزام و المستوردين سجل فى بالقيد الشركة ألتزام مراعاة مع األستيراد و التصدير -3 ؛.الغير لدى التصنيع -2

 الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ؛ تعديالتة و 1982 لسنة 121رقم

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

,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ، في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 لدى التصنيع -2 ؛.قانونا   به مسموح هو ما كل فى العامة التجارة -1  تضامن شركة ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  8

 لسنة 121رقم القانون بأحكام األلتزام و المستوردين سجل فى بالقيد الشركة ألتزام مراعاة مع األستيراد و التصدير -3 ؛.الغير

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ؛ تعديالتة و 1982

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ، في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 تضامن شركة:  التأشير

 ؛.قانونا   به مسموح هو ما كل فى مةالعا التجارة -1  بسيطة توصية ،(  وشركاه سليمان حمدى) الحديثه للصناعات بيراميدز -  9

 القانون بأحكام األلتزام و المستوردين سجل فى بالقيد الشركة ألتزام مراعاة مع األستيراد و التصدير -3 ؛.الغير لدى التصنيع -2

 الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ؛ تعديالتة و 1982 لسنة 121رقم

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

,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ، في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 لدى التصنيع -2 ؛.قانونا   به مسموح هو ما كل فى العامة التجارة -1  بسيطة توصية ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  10

 لسنة 121رقم القانون بأحكام األلتزام و المستوردين سجل فى بالقيد الشركة ألتزام مراعاة مع األستيراد و التصدير -3 ؛.الغير

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ؛ تعديالتة و 1982

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ، في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 بسيطة توصية:  التأشير

 به مسموح هو ما كل فى العامة التجارة -1  بسيطة توصية ، وشريكيها بالمستهلك بالعناية الخاصة للمنتجات ال اى ام -  11

 بأحكام األلتزام و المستوردين سجل فى بالقيد الشركة ألتزام مراعاة مع األستيراد و التصدير -3 ؛.الغير لدى التصنيع -2 ؛.قانونا  

 التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ؛ تعديالتة و 1982 لسنة 121رقم القانون

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

 تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ، في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 لدى التصنيع -2 ؛.قانونا   به مسموح هو ما كل فى العامة التجارة -1  ةبسيط توصية ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  12

 لسنة 121رقم القانون بأحكام األلتزام و المستوردين سجل فى بالقيد الشركة ألتزام مراعاة مع األستيراد و التصدير -3 ؛.الغير

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ؛ تعديالتة و 1982

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ، في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 بسيطة توصية:  التأشير

 ؛.قانونا   به مسموح هو ما كل فى العامة التجارة -1  مساهمة شركة ،(  وشركاه سليمان حمدى) الحديثه للصناعات بيراميدز -  13

 القانون بأحكام األلتزام و المستوردين سجل فى بالقيد الشركة ألتزام مراعاة مع األستيراد و التصدير -3 ؛.الغير لدى التصنيع -2

 الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ؛ تعديالتة و 1982 لسنة 121رقم

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

,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ، في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة

 مساهمة شركة:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 لدى التصنيع -2 ؛.قانونا   به مسموح هو ما كل فى العامة التجارة -1  مساهمة شركة ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  14

 لسنة 121رقم القانون بأحكام األلتزام و المستوردين سجل فى بالقيد الشركة ألتزام مراعاة مع األستيراد و التصدير -3 ؛.الغير

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ؛ تعديالتة و 1982

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ، في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 مساهمة شركة:  التأشير

 به مسموح هو ما كل فى العامة التجارة -1  مساهمة شركة ، وشريكيها بالمستهلك بالعناية الخاصة للمنتجات ال اى ام -  15

 بأحكام األلتزام و المستوردين سجل فى بالقيد الشركة ألتزام مراعاة مع األستيراد و التصدير -3 ؛.الغير لدى التصنيع -2 ؛.قانونا  

 التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ؛ تعديالتة و 1982 لسنة 121رقم القانون

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

 تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ، في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 لدى التصنيع -2 ؛.قانونا   به مسموح هو ما كل فى العامة التجارة -1  مساهمة شركة ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  16

 لسنة 121رقم القانون بأحكام األلتزام و المستوردين سجل فى بالقيد الشركة ألتزام مراعاة مع األستيراد و التصدير -3 ؛.الغير

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ؛ تعديالتة و 1982

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ، في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 مساهمة شركة:  التأشير

 في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر  تضامن شركة ،(  وشركاه سليمان حمدى) الحديثه للصناعات بيراميدز -  17

 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007

 أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها وزيج كما ، الخارج في أو مصر  تضامن شركة ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  18

 تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر  تضامن شركة ، وشريكيها بالمستهلك بالعناية الخاصة للمنتجات ال اى ام -  19

 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007

 أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر  تضامن شركة ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  20

 تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر  بسيطة توصية ،(  وشركاه سليمان حمدى) الحديثه للصناعات بيراميدز -  21

 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007

 أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر  بسيطة توصية ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  22

 تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر  بسيطة توصية ، وشريكيها بالمستهلك بالعناية الخاصة للمنتجات ال اى ام -  23

 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر  بسيطة توصية ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  24

 تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر  مساهمة شركة ،(  وشركاه سليمان حمدى) الحديثه للصناعات بيراميدز -  25

 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007

 أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر  مساهمة شركة ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  26

 تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر  مساهمة شركة ، وشريكيها بالمستهلك بالعناية الخاصة للمنتجات ال اى ام -  27

 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007

 أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر  مساهمة شركة ، للصناعات ايجيبت ماريكو شركة -  28

 تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79585   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 لمعالجة والالزمة المتخصصة الكيماوية المواد وتعبئة واختبار تجهيز  مساهمة شركة ، م.م.ش الحرة للمناطق بروكيم -  29

,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 476   برقم قيدها سبق  ،.  الجديده البحريه الزيوت بيع و تخزين و البترولية المنتجات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 أو والصحراوية البور األراضي واستزراع حاستصال -1  تضامن شركة ، وشريكيه إبراهيم محمد إبراهيم الدين صالح -  30

 -: ذلك ويشمل إحداهما

 ويشترط.  المستصلحة األراضي استزراع( ب.  )لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح(  أ) 

 الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في

 قرار مراعاة ،ومع2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما( فدان ألف من أقل) الغمر بطريق

,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 6106   برقم قيدها سبق  ، بقانون والمرسوم 2008 لسنة356 رقم الجمهورية رئيس

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 . 2012 لسنة 14 رقـــــــم  تضامن شركة ، وشريكيه إبراهيم محمد إبراهيم الدين صالح -  31

  -: ذلك ويشمل والسمكي والداجني الحيواني اإلنتاج -2 

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

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

 .  األسماك صيد وكذا السمكية المزارع إقامة( ج)

 .والتوريدات العامة والمقاوالت -4. والتصدير االستيراد -3 

 تعديل تم20191010 تاريخ وفي 6106   برقم قيدها سبق  ، لكل مستقل مالي مركزو مستقلة حسابات بإفراد  الشركة التزام مع 

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 حدة على نشاط  تضامن شركة ، وشريكيه إبراهيم محمد إبراهيم الدين صالح -  32

 المستوردين سجل في القيد و 1975لسنة118 رقم القانون ألحكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع 

 .1982لسنة120رقم القانون إلحكام وفقا

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 6106   برقم قيدها سبق

 بالمنطقة الداخلية و االساسية البنية ادارة و تنفيذ  مساهمة شركة ، السويس لقناة االقتصادية للمنطقة الرئيسية التنمية -  33

 و انواعها بكافة الصناعية المشروعات اقامة حصر دون ذلك يشمل و( سيناء جزيره شبه منطقه خارج)   السويس لقناة االقتصادية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 و الخدمية و االدارية المنشأت و المبانى و السياحية المشروعات و انواعها بكافة الخدمية المشروعات و المختلفة اشكالها على

 العمل و للمنطقة بالترويج اليها يعهد ان يجوز و المصرية القوانين الحكام وفقآ بها المسموح الخدمات و االنشطة كافة و السكنية

,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 2067   برقم قيدها سبق  ، القوانين احكام مراعاة مع اليها المستثمرين جذب على

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 الداخلية و االساسية البنية ادارة و تنفيذ  مساهمة شركة ، السويس خليج غرب شمال االقتصادية للمنطقة الرئيسية التنمية -  34

 بكافة الصناعية المشروعات اقامة حصر دون ذلك يشمل و( سيناء جزيره شبه منطقه خارج)   السويس لقناة االقتصادية بالمنطقة

 و االدارية المنشأت و المبانى و السياحية المشروعات و انواعها بكافة الخدمية المشروعات و المختلفة اشكالها على و انواعها

 و للمنطقة بالترويج اليها يعهد ان يجوز و المصرية القوانين الحكام وفقآ بها المسموح الخدمات و االنشطة كافة و السكنية و الخدمية

,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 2067   برقم قيدها سبق  ، القوانين احكام مراعاة مع اليها المستثمرين جذب على العمل

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 استصدار بشرط و السارية القرارات و اللوائح و  مساهمة شركة ، السويس لقناة االقتصادية للمنطقة الرئيسية التنمية -  35

 علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 2067   برقم قيدها سبق  ، 00 االنشطه هذه لمارسه الالزمه التراخيص كافة

 مساهمة شركة:  التأشير

 بشرط و السارية القرارات و اللوائح و  مساهمة شركة ، السويس خليج غرب شمال االقتصادية للمنطقة الرئيسية التنمية -  36

 الشركة علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار

 تعديل تم20191013 تاريخ وفي 2067   برقم قيدها سبق  ، 00 االنشطه هذه لمارسه الالزمه التراخيص كافة علي الحصول

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 بطاقه نجوم اربع مستوى سياحي فندق تشغيل و اقامه-  مساهمة شركة ، م.  م.  ش السياحيه للقرى تروبيكانا نيو شركه -  37

 و سينما و تجاري مركز و مطاعم و سباحه حمامات و مالعب من الخدمات كافه  به ملحقا فندقيه  فيال 103 عدد و غرفه98 ايوائيه

 جر سفاري سيارات خمس و كبير اتوبيس اربعه و ميكروباص خمسه - باالتي الفندق تزويد و.  لالطفال ترفيهيه العاب منطقه

 نشاط مزاوله - المشروع لخدمه جميعها و مائيه العاب النش اثنين و غوص مركب اربعه و رباعي جر موتوسيكل عشره و رباعي

 تم20191016 تاريخ وفي 43244   برقم قيدها سبق  ، و2015 لسنه 78 رقم القانون احكام مراعاه مع الكهربائيه الطاقة توزيع

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على  مساهمة شركة ، م.  م.  ش السياحيه للقرى تروبيكانا نيو شركه -  38

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 43244   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشره

 االدوية وبيع تداول و التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد: الشركة غرض  مساهمة شركة ، التجارية للتوكيالت بيوتريد -  39

 علف لتصنيع مصنع وتشغيل واقامة الغير لدى البشرية االدوية تصنيع و الغير لدى البيطرية االدوية تصنيع و واللقاحات البيطرية

 تعديل تم20191017 تاريخ وفي 3432   برقم قيدها سبق  ، السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. الحيوانات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 أو والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح -1  تضامن شركة ، وشريكيه إبراهيم محمد إبراهيم الدين صالح -  40

 -: ذلك ويشمل إحداهما

 ويشترط.  المستصلحة األراضي استزراع( ب.  )لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح(  أ) 

 الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في

 قرار مراعاة ،ومع2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق داع فيما( فدان ألف من أقل) الغمر بطريق

,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 6106   برقم قيدها سبق  ، بقانون والمرسوم 2008 لسنة356 رقم الجمهورية رئيس

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 . 2012 لسنة 14 رقـــــــم  تضامن شركة ، وشريكيه إبراهيم محمد إبراهيم الدين صالح -  41

  -: ذلك ويشمل والسمكي والداجني الحيواني اإلنتاج -2 

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .عامة توريدات -3.  األسماك صيد وكذا السمكية المزارع إقامة( ج)

 حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بإفراد  الشركة التزام مع 

. 

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 6106   برقم قيدها سبق  ، القوانين احكام مراعاة مع 

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارت واللوائح  تضامن شركة ، وشريكيه إبراهيم محمد إبراهيم الدين صالح -  42

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 6106   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تضامن

 الصناعية للمناطق التخطيطيه و االقتصادية الدراسات اعداد-1  بسيطة توصية ، شريكة و ليالرام شاندرا هريش هيمالني -  43

 ريةالسا القرارات و اللوائح و القوانين أحكام مراعاة مع       للمشروعات التكنولوجيا و الهندسيه و االقتصادية الدراسات اعداد -2 

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 6744   برقم قيدها سبق  ،

 األجهزة جميع النتاج مصنع وتشغيل إقامة-1  مساهمة شركة ، وشركاه خليل ابراهيم منير المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش -  44

 الدفايات ، المجففات ، الشفاطات ، المراوح ، البوتاجازات ، الخالطات ، المكاوي ، األطباق غساالت,  المالبس غساالت)  المنزلية

 أنواعها بجميع التكييف أجهزة,  أنواعها بمختلف والكاسيت والفيديو والراديو أنواعها بكافة التليفزيون أجهزة ، السخانات ،

 (. الفوم وصناعة ، الكولمان - لها الالزمة الغيار قطع وكذا ، المياة تنقية فالتر ، فريزر والديب أنواعها بجميع والثالجات

 تعديل تم20191027 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، والطباعة والكرتون الورق وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة-2 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط

)  المنزلية األجهزة جميع النتاج مصنع وتشغيل إقامة-1  مساهمة شركة ،( م0م0ش المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش شركة) -  45

 ، الدفايات ، المجففات ، الشفاطات ، المراوح ، البوتاجازات ، الخالطات ، المكاوي ، األطباق غساالت,  المالبس غساالت

 والثالجات أنواعها بجميع التكييف أجهزة,  أنواعها بمختلف والكاسيت والفيديو والراديو أنواعها بكافة التليفزيون أجهزة ، السخانات

 (. الفوم وصناعة ، الكولمان - لها الالزمة الغيار قطع وكذا ، المياة تنقية فالتر ، فريزر والديب أنواعها بجميع

 تعديل تم20191027 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، والطباعة والكرتون الورق وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة-2 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 األجهزة جميع النتاج مصنع وتشغيل إقامة-1  بسيطة توصية ، وشركاه خليل ابراهيم منير المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش -  46

 الدفايات ، المجففات ، الشفاطات ، المراوح ، البوتاجازات ، الخالطات ، المكاوي ، األطباق غساالت,  المالبس غساالت)  المنزلية

 أنواعها بجميع التكييف أجهزة,  أنواعها بمختلف والكاسيت والفيديو والراديو أنواعها بكافة التليفزيون أجهزة ، السخانات ،

 (. الفوم وصناعة ، الكولمان - لها الالزمة الغيار قطع وكذا ، المياة تنقية فالتر ، فريزر والديب أنواعها بجميع والثالجات

 تعديل تم20191027 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، والطباعة والكرتون الورق وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة-2 

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

)  المنزلية األجهزة جميع النتاج مصنع وتشغيل إقامة-1  بسيطة توصية ،( م0م0ش المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش شركة) -  47

 ، الدفايات ، المجففات ، الشفاطات ، المراوح ، البوتاجازات ، الخالطات ، المكاوي ، األطباق غساالت,  المالبس غساالت

 والثالجات أنواعها بجميع التكييف أجهزة,  أنواعها بمختلف والكاسيت والفيديو والراديو أنواعها بكافة التليفزيون أجهزة ، السخانات

 (. الفوم وصناعة ، الكولمان - لها الالزمة الغيار قطع وكذا ، المياة تنقية فالتر ، فريزر والديب أنواعها بجميع

 تعديل تم20191027 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، والطباعة والكرتون الورق وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة-2 

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 بأنواعها ومستلزماتها والتغليف التعبئة ومواد  مساهمة شركة ، وشركاه خليل ابراهيم منير المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش -  48

 . والعبوات الورقية التحويل وصناعة ، ختلفة م ال

 . المكتبية المهمات االجهزة وتجميع تصنيع-3 

 . العرض شاشات وتصنيع وملحقاتها االلية الحاسبات واجهزة الرقمية المستندات تصوير االت وتجميع تصنيع-4 

 . البالستيكية والكروت والورق االحبار وتعبئة تصنيع-5 

 .  انواعها بجميع والمنزلية والكهربائية االلكترونية األجهزة تدوير أعادة-6 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، بجميع والكهربائية المنزلية االجهزة تصنيع في المستخدمة الكهربائية المواتير وتجميع تصنيع-7 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  شاطالن تعديل تم20191027 تاريخ

 م ال بأنواعها ومستلزماتها والتغليف التعبئة ومواد  مساهمة شركة ،( م0م0ش المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش شركة) -  49

 . والعبوات الورقية التحويل وصناعة ، ختلفة

 . المكتبية المهمات االجهزة وتجميع تصنيع-3 

 . العرض شاشات وتصنيع وملحقاتها االلية الحاسبات واجهزة الرقمية المستندات تصوير االت وتجميع تصنيع-4 

 . البالستيكية والكروت والورق االحبار وتعبئة تصنيع-5 

 .  انواعها بجميع والمنزلية والكهربائية االلكترونية األجهزة تدوير أعادة-6 

 وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، بجميع والكهربائية المنزلية االجهزة تصنيع في المستخدمة الكهربائية المواتير وتجميع تصنيع-7 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ

 بأنواعها ومستلزماتها والتغليف التعبئة ومواد  بسيطة توصية ، وشركاه خليل ابراهيم منير المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش -  50

 . والعبوات الورقية التحويل وصناعة ، لفةخت م ال

 . المكتبية المهمات االجهزة وتجميع تصنيع-3 

 . العرض شاشات وتصنيع وملحقاتها االلية الحاسبات واجهزة الرقمية المستندات تصوير االت وتجميع تصنيع-4 

 . البالستيكية والكروت والورق االحبار وتعبئة تصنيع-5 

 .  انواعها بجميع والمنزلية والكهربائية االلكترونية األجهزة تدوير أعادة-6 

 وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، بجميع والكهربائية المنزلية االجهزة تصنيع في المستخدمة الكهربائية المواتير وتجميع تصنيع-7 

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ

 م ال بأنواعها ومستلزماتها والتغليف التعبئة ومواد  بسيطة توصية ،( م0م0ش المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش شركة) -  51

 . والعبوات الورقية التحويل وصناعة ، ختلفة

 . المكتبية المهمات االجهزة وتجميع تصنيع-3 

 . العرض شاشات وتصنيع تهاوملحقا االلية الحاسبات واجهزة الرقمية المستندات تصوير االت وتجميع تصنيع-4 

 . البالستيكية والكروت والورق االحبار وتعبئة تصنيع-5 

 .  انواعها بجميع والمنزلية والكهربائية االلكترونية األجهزة تدوير أعادة-6 

 وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، بجميع والكهربائية المنزلية االجهزة تصنيع في المستخدمة الكهربائية المواتير وتجميع تصنيع-7 

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ

 المعدنية االجزاء وتصنيع تشكيل-8 انواعها  مساهمة شركة ، وشركاه خليل ابراهيم منير المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش -  52

 كروم نحاس نيكل كهربائي طالء -10 اليكتروستاتيك دهان-9  االسالك و الخوص و المواسير فيها بما المنزلية باالجهزة الخاصة

 -13 التصنيع لعمليات الالزمة الخامات و غيار قطع و االنتاج خطوط و المعدات استيراد -12 البالستيكية االجزاء تصنيع -11

 -16 الميكروييف و هربائيالك الفرن انتاج -15 المنزلية باالجهزه الخاصه االسطمبات تصنيع -14 للخارج الشركة منتجات تصدير

 تعديل تم20191027 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما الفنية و المالية االستشارات تقديم

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 الخاصة المعدنية االجزاء وتصنيع تشكيل-8 انواعها  مساهمة شركة ،( م0م0ش المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش شركة) -  53

 -11 كروم نحاس نيكل كهربائي طالء -10 اليكتروستاتيك دهان-9  االسالك و الخوص و المواسير فيها بما المنزلية باالجهزة

 تصدير -13 التصنيع لعمليات الالزمة الخامات و غيار قطع و االنتاج خطوط و المعدات استيراد -12 البالستيكية االجزاء تصنيع

 تقديم -16 الميكروييف و الكهربائي الفرن انتاج -15 المنزلية باالجهزه الخاصه االسطمبات تصنيع -14 للخارج الشركة منتجات

 النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما الفنية و المالية االستشارات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف, 

 المعدنية االجزاء وتصنيع تشكيل-8 انواعها  بسيطة توصية ، وشركاه خليل ابراهيم منير المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش -  54

 كروم نحاس نيكل كهربائي طالء -10 اليكتروستاتيك دهان-9  االسالك و الخوص و المواسير فيها بما المنزلية باالجهزة الخاصة

 -13 التصنيع لعمليات الالزمة الخامات و غيار قطع و االنتاج خطوط و المعدات استيراد -12 البالستيكية االجزاء تصنيع -11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 -16 الميكروييف و الكهربائي الفرن انتاج -15 المنزلية باالجهزه الخاصه االسطمبات تصنيع -14 للخارج الشركة منتجات تصدير

 تعديل تم20191027 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما الفنية و المالية االستشارات تقديم

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 الخاصة المعدنية االجزاء وتصنيع تشكيل-8 انواعها  بسيطة توصية ،( م0م0ش المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش شركة) -  55

 -11 كروم نحاس نيكل كهربائي طالء -10 اليكتروستاتيك دهان-9  االسالك و الخوص و المواسير فيها بما المنزلية باالجهزة

 تصدير -13 التصنيع لعمليات الالزمة الخامات و غيار قطع و االنتاج خطوط و المعدات استيراد -12 البالستيكية االجزاء تصنيع

 تقديم -16 الميكروييف و الكهربائي الفرن انتاج -15 المنزلية باالجهزه الخاصه االسطمبات تصنيع -14 للخارج الشركة منتجات

 النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما الفنية و المالية االستشارات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف, 

 االستشارات و القانونية االستشارات و المالية  مساهمة شركة ، وشركاه خليل ابراهيم منير يةالمنزل لالجهزة اليكتريك فريش -  56

 العاملة الشركة شطة ان ل المالية االوراق عن المالية االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة المتعلقة الدراسات و

  الشركة غرض حدود في التنفذية الئحتة و المال راس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص لية الما االوراق مجال في

 و التصدير و االستيراد -19,   انواعها بكافة المنزليه و الكهربائيه االجهزه تجارة -18. الكهربائية الشواية انتاج و تصنيع - 17

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، و القوانين احكام مراعاه مع. التجاريه التوكيالت

 مساهمة شركة:  التأشير

 و االستشارات و القانونية االستشارات و المالية  مساهمة شركة ،( م0م0ش المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش شركة) -  57

 العاملة الشركة شطة ان ل المالية االوراق عن المالية االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة المتعلقة الدراسات

  الشركة غرض حدود في التنفذية الئحتة و المال راس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص لية الما االوراق مجال في

 و التصدير و االستيراد -19,   انواعها بكافة المنزليه و الكهربائيه االجهزه تجارة -18. الكهربائية الشواية انتاج و تصنيع - 17

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، و القوانين احكام مراعاه مع. التجاريه التوكيالت

 مساهمة شركة:  التأشير

 االستشارات و القانونية شاراتاالست و المالية  بسيطة توصية ، وشركاه خليل ابراهيم منير المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش -  58

 العاملة الشركة شطة ان ل المالية االوراق عن المالية االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة المتعلقة الدراسات و

  الشركة غرض حدود في التنفذية الئحتة و المال راس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص لية الما االوراق مجال في

 و التصدير و االستيراد -19,   انواعها بكافة المنزليه و الكهربائيه االجهزه تجارة -18. الكهربائية الشواية انتاج و تصنيع - 17

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، و القوانين احكام مراعاه مع. التجاريه التوكيالت

 بسيطة توصية:  التأشير

 و االستشارات و القانونية االستشارات و المالية  بسيطة توصية ،( م0م0ش المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش شركة) -  59

 العاملة الشركة شطة ان ل المالية االوراق عن المالية االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة المتعلقة الدراسات

  الشركة غرض حدود في التنفذية الئحتة و المال راس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص لية الما االوراق مجال في

 و التصدير و االستيراد -19,   انواعها بكافة المنزليه و الكهربائيه االجهزه تجارة -18. الكهربائية الشواية انتاج و تصنيع - 17

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ، و القوانين احكام مراعاه مع. التجاريه التوكيالت

 بسيطة توصية:  التأشير

 بشرط و الساريه القرارات و اللوائح  مساهمة شركة ، وشركاه خليل ابراهيم منير المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش -  60

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار

 لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات

 3558   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي

 استصدار بشرط و الساريه القرارات و اللوائح  مساهمة شركة ،( م0م0ش المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش شركة) -  61

 وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز نشطهاال هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027

 استصدار بشرط و الساريه القرارات و اللوائح  بسيطة توصية ، وشركاه خليل ابراهيم منير المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش -  62

 وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي

 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027

 استصدار بشرط و الساريه القرارات و اللوائح  بسيطة توصية ،( م0م0ش المنزلية لالجهزة اليكتريك فريش شركة) -  63

 وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي

 تاريخ وفي 3558   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027

 انتاج و تصنيع و السوداني الفول تحميض و فرز مصنع تشغيل و اقامة -1  مساهمة شركة ، الغذائية للصناعات الدماصي -  64

 الزراعية والمخصبات األسمدة تجارة -3. انواعها بجميع والعصائر الغذائية الصناعات -2 تجميدها و المقليه نصف البطاطس

 -: ذلك ويشمل إحداهما أو والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح-4. والتصدير

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

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط.  المستصلحة األراضي استزراع( ب) 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 4575   برقم قيدها سبق  ، تستخدم وأن, واالستزراع

 السوداني الفول تحميض و فرز مصنع تشغيل و اقامة -1  مساهمة شركة ، والتصدير واالستيراد األسمدة لتجارة مصر ثمار -  65

 األسمدة تجارة -3. انواعها بجميع والعصائر الغذائية الصناعات -2 تجميدها و المقليه نصف البطاطس انتاج و تصنيع و

 -: ذلك ويشمل إحداهما أو والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح-4. والتصدير الزراعية والمخصبات

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

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط.  المستصلحة األراضي استزراع( ب) 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 4575   برقم قيدها سبق  ، تستخدم وأن, واالستزراع

 و السوداني الفول تحميض و فرز مصنع تشغيل و اقامة -1  مساهمة شركة ، االسمده تجارة و العامة للمقاوالت مصر بالم -  66

 والمخصبات سمدةاأل تجارة -3. انواعها بجميع والعصائر الغذائية الصناعات -2 تجميدها و المقليه نصف البطاطس انتاج و تصنيع

 -: ذلك ويشمل إحداهما أو والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح-4. والتصدير الزراعية

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

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط.  المستصلحة األراضي استزراع( ب) 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 4575   برقم قيدها سبق  ، تستخدم وأن, واالستزراع

 عدا فيما( فدان ألف من أقل) الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق  مساهمة شركة ، الغذائية للصناعات الدماصي -  67

 -5. 2008 لسنة356 رقم الجمهورية رئيس قرار مراعاة ،ومع2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق

  -: ذلك ويشمل والسمكي والداجني الحيواني اإلنتاج

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

 . اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 4575   برقم قيدها سبق  ، السمكية المزارع إقامة( ج)

 من أقل) الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق  مساهمة شركة ، والتصدير واالستيراد األسمدة لتجارة مصر ثمار -  68

 رقم الجمهورية رئيس قرار مراعاة ،ومع2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما( فدان ألف

  -: ذلك ويشمل والسمكي والداجني الحيواني اإلنتاج -5. 2008 لسنة356

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 4575   برقم قيدها سبق  ، السمكية المزارع إقامة( ج)

 ألف من أقل) الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق  مساهمة شركة ، االسمده تجارة و العامة للمقاوالت مصر بالم -  69

 لسنة356 رقم الجمهورية رئيس قرار مراعاة ،ومع2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما( فدان

  -: ذلك ويشمل والسمكي والداجني الحيواني اإلنتاج -5. 2008

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

 . اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 4575   برقم قيدها سبق  ، السمكية المزارع إقامة( ج)

 . األسماك صيد وكذا  مساهمة شركة ، الغذائية للصناعات الدماصي -  70

 االستثمار -6.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 

 التراخيص استصدار وبشرط الساريه القرارات و اللوائح و القوانين مراعاة مع المحاجر اعمال -7. العقاريه التنميه و العقاري

 التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها ونتك ان للشركة يجوز.  االنشطة هذه لمباشرة الالزمة

 وفي 4575   برقم قيدها سبق  ، كما الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ

 . األسماك صيد وكذا  مساهمة شركة ، والتصدير واالستيراد األسمدة لتجارة مصر ثمار -  71

 االستثمار -6.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 

 التراخيص استصدار وبشرط الساريه القرارات و اللوائح و القوانين مراعاة مع المحاجر اعمال -7. العقاريه التنميه و العقاري

 التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.  االنشطة هذه لمباشرة الالزمة

 وفي 4575   برقم قيدها سبق  ، كما الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ

 . األسماك صيد وكذا  مساهمة شركة ، االسمده تجارة و العامة للمقاوالت مصر بالم -  72

 االستثمار -6.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 

 التراخيص استصدار وبشرط الساريه القرارات و اللوائح و القوانين مراعاة مع المحاجر اعمال -7. العقاريه التنميه و العقاري

 التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.  االنشطة هذه لمباشرة الالزمة

 وفي 4575   برقم قيدها سبق  ، كما الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ

 طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او هالسالف الهيئات في تندمج ان لها يجوز  مساهمة شركة ، الغذائية للصناعات الدماصي -  73

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

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 4575   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 مساهمة

 او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز  مساهمة شركة ، والتصدير واالستيراد األسمدة لتجارة مصر ثمار -  74

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

,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 4575   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز  مساهمة شركة ، االسمده تجارة و العامة للمقاوالت مصر بالم -  75

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 4575   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي

 مساهمة شركة:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 3764   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاؤه رسالن محمد احمد أشرف -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 3764   برقم قيدها سبق  ، منتضا شركة ، وشركاؤه رسالن محمد احمد أشرف -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 6806   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتها محمود اسماعيل صالح زينب -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 6806   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها محمود اسماعيل صالح زينب -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 6806   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها علي الديب كمال مني -  5

 استثمار: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 6806   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتها علي الديب كمال مني -  6

 استثمار: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم20191007 تاريخ وفي 3764   برقم قيدها سبق ، وشريكيها الشعبانى حسن على محمد منى -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 الكيان تعديل تم20191007 تاريخ وفي 3764   برقم قيدها سبق ، رسالن محمد احمد محمد و رسالن محمد أحمد أشرف -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة ماالس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ايجيبت ماريكو شركة: الى 79585 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20191007:  تاريخ فى  ،  -  1

 للصناعات

 ايجيبت ماريكو شركة: الى 79585 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191007:  تاريخ فى  ،  -  2

 للصناعات

 ايجيبت ماريكو شركة: الى 79585 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191007:  تاريخ فى  ،  -  3

 للصناعات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 لخدمات جلوبال شركه: الى 829 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20191013:  تاريخ فى  ،  -  4

 م.م.ش( GLOBOIL) البترول حقول انتاج و استكشاف

 للمنطقة الرئيسية التنمية: الى 2067 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20191013:  تاريخ فى  ،  -  5

 السويس لقناة االقتصادية

 شركة)  السويس قناة بنك: الى 9709 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20191015:  تاريخ فى  ،  -  6

 (البنك)  بكلمة النظام هذا في عنها يعبر و( مصريه مساهمه

 للصناعات الدماصي: الى 4575 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20191028:  تاريخ فى  ،  -  7

 الغذائية

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 منفردا  المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس السيد تفويض  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد ابراهيم راشد خالد -  1

  في الحق  وله

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل التوقيع

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

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 8603   برقم    20191001:  تاريخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

  المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس السيد تفويض  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عياط محمد عواد علي عالء -  2

  في الحق  وله منفردا

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل التوقيع

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

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 8603   برقم    20191001:  تاريخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

 منفردا  المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس السيد تفويض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد ابراهيم فواز عمرو -  3

  في الحق  وله

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل التوقيع

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

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 8603   برقم    20191001:  تاريخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود

  وله منفردا  المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس السيد تفويض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد ابراهيم فواز خالد -  4

  في الحق

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل التوقيع

 واستصدار حسابات وفتح الشيكات على يعوالتوق وايداع سحب و والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 8603   برقم    20191001:  تاريخ ، وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد ابراهيم راشد خالد -  5

 وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  واجورهم مرتباتهم

 ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 8603   برقم    20191001:  تاريخ

 امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عياط محمد عواد علي عالء -  6

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة

 كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  واجورهم مرتباتهم وتحديد

 ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 8603   برقم    20191001:  تاريخ ، ذكر

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد ابراهيم فواز عمرو -  7

 وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر

 العقود كافة موابرا والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  واجورهم مرتباتهم

 ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 8603   برقم    20191001:  تاريخ

 مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد ابراهيم فواز خالد -  8

 وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  واجورهم مرتباتهم

 ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 8603   برقم    20191001:  تاريخ

:  تاريخ ، ASMP بي ام اس ايه شركة عن ممثال -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  براند جوزيف باتريك -  9

 2536   برقم    20191001

    20191001:  تاريخ ، ASMP بي ام اس ايه شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  منتير بار بيير دانيال -  10

 2536   برقم

:  تاريخ ، ASMP بي ام اس ايه شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بباك ليون جونتان تيبو -  11

 2536   برقم    20191001

 لتكنولوجيا الهندسية اتالنتيك شركة عن ممثال -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  براند جوزيف باتريك -  12

 2536   برقم    20191001:  تاريخ ، الطاقة

:  تاريخ ، الطاقة لتكنولوجيا الهندسية النتيكات شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  منتير بار بيير دانيال -  13

 2536   برقم    20191001

:  تاريخ ، الطاقة لتكنولوجيا الهندسية اتالنتيك شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بباك ليون جونتان تيبو -  14

 2536   برقم    20191001

 توب شركة عن ممثال - المنتدب العضو و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  براند جوزيف باتريك -  15

 2536   برقم    20191001:  تاريخ ، TOP INDUSTRIES اندستريز

 TOP اندستريز توب شركة عن ممثال - المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  منتير بار بيير دانيال -  16

INDUSTRIES ، 2536   برقم    20191001:  تاريخ 

 TOP اندستريز توب شركة عن ممثال - المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بباك ليون جونتان تيبو -  17

INDUSTRIES ، 2536   برقم    20191001:  تاريخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 سنوات ثالث لمدة االداره مجلس  ءاعضا و رئيس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ميخائيل جميل جون -  18

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ، االختصاصات بنفس

 سنوات ثالث لمدة االداره مجلس  اعضاء و رئيس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ميخائيل جميل جون -  19

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ، االختصاصات بنفس

 سنوات ثالث لمدة االداره مجلس  اعضاء و رئيس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ميخائيل جميل جون -  20

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ، االختصاصات بنفس

 سنوات ثالث لمدة االداره مجلس  اعضاء و رئيس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ميخائيل جميل جون -  21

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ، االختصاصات بنفس

 سنوات ثالث لمدة االداره مجلس  اعضاء و رئيس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ميخائيل جميل جون -  22

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ، االختصاصات بنفس

 سنوات ثالث لمدة االداره مجلس  اعضاء و رئيس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ميخائيل جميل جون -  23

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ، االختصاصات بنفس

 بنفس سنوات ثالث لمدة االداره مجلس  اعضاء و رئيس تعيين تجديد  مالى مدير  مساهمة شركة  مقار جرجس نصحي نبيل -  24

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ، االختصاصات

 بنفس سنوات ثالث لمدة االداره مجلس  اعضاء و رئيس تعيين تجديد  مالى مدير  مساهمة شركة  مقار جرجس نصحي نبيل -  25

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ، االختصاصات

 بنفس سنوات ثالث لمدة االداره مجلس  اعضاء و رئيس تعيين تجديد  مالى مدير  مساهمة شركة  مقار جرجس نصحي نبيل -  26

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ، االختصاصات

 بنفس سنوات ثالث لمدة االداره مجلس  اعضاء و رئيس تعيين تجديد  مالى مدير  مساهمة شركة  مقار جرجس نصحي نبيل -  27

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ، االختصاصات

 بنفس سنوات ثالث لمدة االداره مجلس  اعضاء و رئيس تعيين تجديد  مالى مدير  مساهمة شركة  مقار جرجس نصحي نبيل -  28

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ، االختصاصات

 بنفس سنوات ثالث لمدة االداره مجلس  اعضاء و رئيس تعيين تجديد  مالى مدير  مساهمة شركة  مقار جرجس نصحي نبيل -  29

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ، االختصاصات

  على - االدارة مجلس رئيس/ السيد صالحيات بعض فى تفويضه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ميخائيل جميل جون -  30

  الغير تجاه المالية وااللتزامات الجدولة عقود على التوقيع حق له"  -الحصر سبيل     

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ،. شيك لكل"مصرى جنيه مليون عشرة"اقصى بحد الشيكات على التوقيع حق وكذلك     

  على - االدارة مجلس رئيس/ السيد صالحيات بعض فى تفويضه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ميخائيل جميل جون -  31

  الغير تجاه المالية وااللتزامات الجدولة عقود على التوقيع حق له"  -الحصر سبيل     

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ،. شيك لكل"مصرى جنيه مليون عشرة"اقصى بحد الشيكات على التوقيع حق وكذلك     

  على - االدارة مجلس رئيس/ السيد صالحيات بعض فى تفويضه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ميخائيل جميل جون -  32

  الغير تجاه المالية وااللتزامات الجدولة عقود على التوقيع حق له"  -الحصر سبيل     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ،. شيك لكل"مصرى جنيه مليون عشرة"اقصى بحد الشيكات على التوقيع حق وكذلك     

  على - االدارة مجلس رئيس/ السيد صالحيات بعض فى تفويضه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ميخائيل جميل جون -  33

  الغير تجاه المالية وااللتزامات الجدولة عقود على التوقيع حق له"  -الحصر سبيل     

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ،. شيك لكل"مصرى جنيه مليون عشرة"اقصى بحد الشيكات على التوقيع حق وكذلك     

  على - االدارة مجلس رئيس/ السيد صالحيات بعض فى تفويضه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ميخائيل جميل جون -  34

  الغير تجاه المالية وااللتزامات الجدولة عقود على التوقيع حق له"  -الحصر سبيل     

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ،. شيك لكل"مصرى جنيه مليون عشرة"اقصى بحد الشيكات على التوقيع حق وكذلك     

  على - االدارة مجلس رئيس/ السيد صالحيات بعض فى تفويضه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ميخائيل لجمي جون -  35

  الغير تجاه المالية وااللتزامات الجدولة عقود على التوقيع حق له"  -الحصر سبيل     

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ،. شيك لكل"مصرى جنيه مليون عشرة"اقصى بحد الشيكات على التوقيع حق وكذلك     

  على - االدارة مجلس رئيس/ السيد صالحيات بعض فى تفويضه  مالى مدير  مساهمة شركة  مقار جرجس نصحي نبيل -  36

  الغير تجاه المالية وااللتزامات الجدولة عقود على التوقيع حق له"  -الحصر سبيل     

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ،. شيك لكل"مصرى جنيه مليون عشرة"اقصى بحد الشيكات على التوقيع حق وكذلك     

  على - االدارة مجلس رئيس/ السيد صالحيات بعض فى تفويضه  مالى مدير  مساهمة شركة  مقار جرجس نصحي نبيل -  37

  الغير تجاه المالية وااللتزامات الجدولة عقود على التوقيع حق له"  -الحصر سبيل     

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ،. شيك لكل"مصرى جنيه مليون عشرة"اقصى بحد الشيكات على التوقيع حق وكذلك     

  على - االدارة مجلس رئيس/ السيد صالحيات بعض فى تفويضه  مالى مدير  مساهمة شركة  مقار جرجس نصحي نبيل -  38

  الغير تجاه المالية وااللتزامات الجدولة عقود على التوقيع حق له"  -الحصر سبيل     

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ،. شيك لكل"مصرى جنيه مليون عشرة"اقصى بحد الشيكات على التوقيع حق وكذلك     

  على - االدارة مجلس رئيس/ السيد صالحيات بعض فى تفويضه  مالى مدير  مساهمة شركة  مقار جرجس نصحي نبيل -  39

  الغير تجاه المالية وااللتزامات الجدولة عقود على التوقيع حق له"  -الحصر سبيل     

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ،. شيك لكل"مصرى جنيه مليون عشرة"اقصى بحد الشيكات على التوقيع حق وكذلك     

  على - االدارة مجلس رئيس/ السيد صالحيات بعض فى تفويضه  مالى مدير  مساهمة شركة  مقار جرجس نصحي نبيل -  40

  الغير تجاه المالية وااللتزامات الجدولة عقود على التوقيع حق له"  -الحصر سبيل     

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ،. شيك لكل"مصرى جنيه مليون عشرة"اقصى بحد الشيكات على التوقيع حق وكذلك     

  على - االدارة مجلس رئيس/ السيد صالحيات بعض فى تفويضه  مالى مدير  مساهمة شركة  مقار جرجس نصحي نبيل -  41

  الغير تجاه المالية وااللتزامات الجدولة عقود على التوقيع حق له"  -الحصر سبيل     

 3746   برقم    20191001:  تاريخ ،. شيك لكل"مصرى جنيه مليون عشرة"اقصى بحد الشيكات على التوقيع حق وكذلك     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االداره مجلس عضويه مده تجديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زيدان مصطفى محمد محمد هشام -  42

 1317   برقم    20191002:  تاريخ ، التجاري السجل في المحدده االختصاصات ذات لهم و سنوات ثاللث لمده

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ،   شريك و ديرم  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  43

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ،   شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  44

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ،   شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  45

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ،   شريك و مدير  تضامن شركة  موسى اسماعيل محمد رمزى -  46

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ،   شريك و مدير  تضامن شركة  موسى اسماعيل محمد رمزى -  47

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ،   شريك و مدير  تضامن شركة  موسى اسماعيل محمد رمزى -  48

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ،   متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى محمد -  49

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ،   متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى محمد -  50

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ،   متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى محمد -  51

 والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون:  والتوقيع اإلدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  52

 الشركة باسم التعامل في الحق منفردا وله ، منفردا إسماعيل محمد رمزى أحمد/ السيد المتضامن للشريكين الرسمية الجهات أمام

 وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق

 والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون:  والتوقيع اإلدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  53

 الشركة باسم التعامل في الحق منفردا وله ، منفردا إسماعيل محمد رمزى أحمد/ السيد المتضامن للشريكين الرسمية الجهات أمام

 وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق

 والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون:  والتوقيع اإلدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  54

 الشركة باسم التعامل في الحق منفردا وله ، منفردا إسماعيل محمد رمزى أحمد/ السيد المتضامن للشريكين الرسمية الجهات أمام

 وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق

 والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون:  والتوقيع اإلدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى اسماعيل محمد رمزى -  55

 الشركة باسم التعامل في الحق منفردا وله ، منفردا إسماعيل محمد رمزى أحمد/ السيد المتضامن للشريكين الرسمية الجهات أمام

 وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق

 والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون:  والتوقيع اإلدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى اسماعيل محمد رمزى -  56

 الشركة باسم التعامل في الحق منفردا وله ، منفردا إسماعيل محمد رمزى أحمد/ السيد المتضامن للشريكين الرسمية الجهات أمام

 وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع ملالتعا

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون:  والتوقيع اإلدارة حق  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى اسماعيل محمد رمزى -  57

 الشركة باسم التعامل في الحق منفردا وله ، منفردا إسماعيل محمد رمزى أحمد/ السيد المتضامن للشريكين الرسمية الجهات أمام

 وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق

 والتوقيع اإلدارة حق يكون:  والتوقيع اإلدارة حق  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى محمد -  58

 باسم التعامل في الحق منفردا وله ، منفردا إسماعيل محمد رمزى أحمد/ السيد المتضامن للشريكين الرسمية الجهات أمام والمسئولية

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان

 والتوقيع اإلدارة حق يكون:  والتوقيع اإلدارة حق  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى محمد -  59

 باسم التعامل في الحق منفردا وله ، منفردا إسماعيل محمد رمزى أحمد/ السيد المتضامن للشريكين الرسمية الجهات أمام والمسئولية

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان

 والتوقيع اإلدارة حق يكون:  والتوقيع اإلدارة حق  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى محمد -  60

 باسم التعامل في الحق منفردا وله ، منفردا إسماعيل محمد رمزى أحمد/ السيد المتضامن للشريكين الرسمية الجهات أمام والمسئولية

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة

 وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 5163   برقم    20191002:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  61

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

 ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري

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

   برقم    20191002:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

5163 

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  62

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

 ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري

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

   برقم    20191002:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

5163 

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف  شريك و رمدي  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  63

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

 ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري

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

   برقم    20191002:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

5163 

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى اسماعيل محمد رمزى -  64

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

 ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20191002:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

5163 

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى اسماعيل محمد رمزى -  65

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

 ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري

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

   برقم    20191002:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

5163 

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى اسماعيل محمد رمزى -  66

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

 ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري

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

   برقم    20191002:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

5163 

 الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى محمد -  67

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع

 حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

   برقم    20191002:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

5163 

 الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى حمدم -  68

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع

 حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

   برقم    20191002:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

5163 

 الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى محمد -  69

 مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع

 حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

   برقم    20191002:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

5163 

:  تاريخ ، لالغذية صافوال شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  70

 4675   برقم    20191002

    20191002:  تاريخ ، لالغذية صافوال شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  71

 4675   برقم

:  تاريخ ، لالغذية صافوال شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر العزيز عبد عثمان محمود -  72

 4675   برقم    20191002

:  تاريخ ، لالغذية صافوال شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشامى السيد يهوج ابراهيم احمد -  73

 4675   برقم    20191002



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    20191002:  تاريخ ، لالغذية صافوال شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد هللا عبد بن بدر -  74

 4675   برقم

:  تاريخ ، لالغذية صافوال شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  75

 4675   برقم    20191002

 ، لالغذية صافوال شركة عن ممثال المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  76

 4675   برقم    20191002:  تاريخ

 تاريخ ، لالغذية صافوال شركة عن ممثال المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  77

 4675   برقم    20191002: 

 ، لالغذية صافوال شركة عن ممثال المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر العزيز عبد عثمان محمود -  78

 4675   برقم    20191002:  تاريخ

 ، لالغذية صافوال شركة عن ممثال المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشامى السيد وجيه ابراهيم احمد -  79

 4675   برقم    20191002:  تاريخ

 ، لالغذية صافوال شركة عن ثالمم المنتدب العضو و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد هللا عبد بن بدر -  80

 4675   برقم    20191002:  تاريخ

 ، لالغذية صافوال شركة عن ممثال المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  81

 4675   برقم    20191002:  تاريخ

:  تاريخ ، مصر العالمية عافية شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  82

 4675   برقم    20191002

:  تاريخ ، مصر العالمية عافية شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  83

 4675   برقم    20191002

:  تاريخ ، مصر العالمية عافية شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر العزيز عبد عثمان محمود -  84

 4675   برقم    20191002

:  تاريخ ، مصر العالمية عافية شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشامى السيد وجيه ابراهيم احمد -  85

 4675   برقم    20191002

:  تاريخ ، مصر العالمية عافية شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد هللا عبد بن بدر -  86

 4675   برقم    20191002

:  تاريخ ، مصر العالمية عافية شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  87

 4675   برقم    20191002

 يتعلق فيما -. صافوال مجموعة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  88

 عبد بدر/ السيد من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية بالصالحيات

 ألي الحليم عبد جبران الحميد عبد أحمد/  والسيد توفيق حمدي محمد/  والسيد محمود حسن محمود سامح/والسيد العيسي محمد هللا

 االدارة مجلس من الصادرة للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين منهم اثنين

 4675   برقم    20191002:  تاريخ ، والمصارف البنوك أمام والتوقيع والتعامل التسهيالت عقود إدارة في

 بالصالحيات يتعلق فيما -. صافوال مجموعة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  89

 محمد هللا عبد بدر/ السيد من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 منهم اثنين ألي الحليم عبد جبران الحميد عبد أحمد/  والسيد توفيق حمدي محمد/  والسيد محمود حسن محمود سامح/والسيد العيسي

 إدارة في االدارة مجلس من الصادرة للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين

 4675   برقم    20191002:  تاريخ ، والمصارف البنوك أمام والتوقيع والتعامل التسهيالت عقود

 يتعلق فيما -. صافوال مجموعة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر العزيز عبد عثمان محمود -  90

 عبد بدر/ يدالس من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية بالصالحيات

 ألي الحليم عبد جبران الحميد عبد أحمد/  والسيد توفيق حمدي محمد/  والسيد محمود حسن محمود سامح/والسيد العيسي محمد هللا

 االدارة مجلس من الصادرة للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين منهم اثنين

 4675   برقم    20191002:  تاريخ ، والمصارف البنوك أمام والتوقيع والتعامل التسهيالت عقود إدارة في

 بالصالحيات يتعلق فيما -. صافوال مجموعة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشامى السيد وجيه ابراهيم احمد -  91

 محمد هللا عبد بدر/ السيد من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية

 منهم اثنين ألي الحليم عبد جبران الحميد عبد أحمد/  والسيد توفيق حمدي محمد/  والسيد محمود حسن محمود سامح/والسيد العيسي

 إدارة في االدارة مجلس من الصادرة للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين

 4675   برقم    20191002:  تاريخ ، والمصارف البنوك أمام والتوقيع والتعامل التسهيالت عقود

 بالصالحيات يتعلق فيما -. صافوال مجموعة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد هللا عبد بن بدر -  92

 محمد هللا عبد بدر/ السيد من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية

 منهم اثنين ألي الحليم عبد جبران الحميد عبد أحمد/  والسيد توفيق حمدي محمد/  والسيد محمود حسن محمود سامح/والسيد العيسي

 إدارة في االدارة مجلس من الصادرة للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين

 4675   برقم    20191002:  تاريخ ، والمصارف البنوك أمام والتوقيع والتعامل التسهيالت عقود

 بالصالحيات يتعلق فيما -. صافوال مجموعة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  93

 محمد هللا عبد بدر/ السيد من كال   تفويض التالية االختصاصات منح الجمعيه قررت البنوك امام المعامالت و للتسهيالت المالية

 منهم اثنين ألي الحليم عبد جبران الحميد عبد أحمد/  والسيد توفيق حمدي محمد/  والسيد محمود حسن محمود سامح/والسيد العيسي

 إدارة في االدارة مجلس من الصادرة للقرارات وفقا المالية الصالحيات حدود في عنها نيابة والتوقيع الشركة لتمثيل وذلك مجتمعين

 4675   برقم    20191002:  تاريخ ، والمصارف البنوك أمام والتوقيع والتعامل التسهيالت عقود

 على والتوقيع واإليداع والسحب واألجنبية المصرية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  94

 وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع واالقتراض والرهن الحسابات وغلق وفتح الشيكات

 عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت وتقديم البنكية والتحويالت المستندية واالعتمادات الضمانات

   برقم    20191002:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض ذكر ما بعض أو كل في الشركة عن نيابة والتوقيع

4675 

 على والتوقيع واإليداع والسحب واألجنبية المصرية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  95

 وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع واالقتراض والرهن الحسابات وغلق وفتح الشيكات

 عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت وتقديم البنكية والتحويالت المستندية واالعتمادات الضمانات

   برقم    20191002:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض ذكر ما بعض أو كل في الشركة عن نيابة والتوقيع

4675 

 على والتوقيع واإليداع والسحب واألجنبية المصرية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر العزيز عبد عثمان محمود -  96

 وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع واالقتراض والرهن الحسابات وغلق وفتح الشيكات

 عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت وتقديم البنكية والتحويالت المستندية واالعتمادات الضمانات

   برقم    20191002:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض ذكر ما بعض أو كل في الشركة عن نيابة والتوقيع

4675 

 على والتوقيع واإليداع والسحب واألجنبية المصرية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشامى السيد وجيه ابراهيم احمد -  97

 وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع واالقتراض والرهن الحسابات وغلق وفتح الشيكات

 عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت وتقديم البنكية والتحويالت المستندية واالعتمادات الضمانات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20191002:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض ذكر ما بعض أو كل في الشركة عن نيابة والتوقيع

4675 

 على والتوقيع واإليداع والسحب واألجنبية المصرية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد هللا عبد بن بدر -  98

 وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع واالقتراض والرهن الحسابات وغلق وفتح الشيكات

 عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت وتقديم البنكية والتحويالت المستندية واالعتمادات الضمانات

   برقم    20191002:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض ذكر ما بعض أو كل في الشركة عن نيابة والتوقيع

4675 

 على والتوقيع واإليداع والسحب واألجنبية المصرية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  99

 وشهادات خطابات واصدار البنكية التسهيالت عقود كافة على والتوقيع واالقتراض والرهن الحسابات وغلق وفتح الشيكات

 عقد أي في المتضمن التحكيم شرط على والتوقيع والضمانات الكفاالت وتقديم البنكية والتحويالت المستندية واالعتمادات الضمانات

   برقم    20191002:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض ذكر ما بعض أو كل في الشركة عن نيابة والتوقيع

4675 

:  تاريخ ، صافوال مجموعه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  100

 4675   برقم    20191002

    20191002:  تاريخ ، صافوال مجموعه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  101

 4675   برقم

:  تاريخ ، صافوال مجموعه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر العزيز عبد عثمان محمود -  102

 4675   برقم    20191002

:  تاريخ ، صافوال مجموعه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشامى السيد وجيه ابراهيم احمد -  103

 4675   برقم    20191002

:  تاريخ ، صافوال مجموعه شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد هللا عبد بن بدر -  104

 4675   برقم    20191002

:  تاريخ ، صافوال مجموعه شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  105

 4675   برقم    20191002

:  تاريخ ،. مصر العالمية عافية شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العزاوى حسن بن قصى بن معتز -  106

 4675   برقم    20191002

    20191002:  تاريخ ،. مصر العالمية عافية شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود حسن محمود سامح -  107

 4675   برقم

:  تاريخ ،. مصر العالمية عافية شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر العزيز عبد عثمان محمود -  108

 4675   برقم    20191002

:  تاريخ ،. مصر العالمية عافية شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشامى السيد وجيه ابراهيم احمد -  109

 4675   برقم    20191002

:  تاريخ ،. مصر العالمية عافية شركة يمثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيسى محمد هللا عبد بن بدر -  110

 4675   برقم    20191002

:  تاريخ ،. مصر العالمية عافية شركة يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مؤمنة محمد بن احمد بن انيس -  111

 4675   برقم    20191002



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 أو مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  خليل بدوى البدوى محمد ايمن -  112

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة بة احتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين

 الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بأسم التعامل في الحق لهم منفردين أو مجتمعين العامة للجمعية التنفيذية الئحتة

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 8236   برقم    20191003:  تاريخ ، حسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من

 أو مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  الفتاح عبد محمد سامى -  113

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة بة احتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين

 الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بأسم التعامل في الحق لهم منفردين أو مجتمعين العامة للجمعية التنفيذية الئحتة

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 8236   برقم    20191003:  تاريخ ، حسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من

 أو مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدهللا عبدالعزيز محمد احمد -  114

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة بة احتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين

 الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بأسم التعامل في الحق لهم منفردين أو مجتمعين العامة للجمعية التنفيذية الئحتة

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 8236   برقم    20191003:  تاريخ ، حسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من

 األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وأستصدار  مدير  محدودة مسئولية ذات  خليل بدوى البدوى محمد ايمن -  115

 علي التوقيع حق لهم وكذلك أغراضها وضمن الشركة بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن

 الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع التعامل و العقاري

 8236   برقم    20191003:  تاريخ ، األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم  واجورهم

 والرهن األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وأستصدار  مدير  محدودة مسئولية ذات  الفتاح عبد محمد سامى -  116

 عقود علي التوقيع حق لهم وكذلك أغراضها وضمن الشركة بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة

 و العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات واالراضي العقارية تلكاتهاومم الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء

  واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع التعامل

 8236   برقم    20191003:  تاريخ ، األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم

 والرهن األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وأستصدار  مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدهللا عبدالعزيز محمد احمد -  117

 عقود علي التوقيع حق لهم وكذلك أغراضها وضمن الشركة بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة

 و العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء

  واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع التعامل

 8236   برقم    20191003:  تاريخ ، األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية  مدير  محدودة مسئولية ذات  خليل بدوى البدوى محمد ايمن -  118

   برقم    20191003:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

8236 

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية  مدير  محدودة مسئولية ذات  الفتاح عبد محمد سامى -  119

   برقم    20191003:  تاريخ ،.  ذكر ما ضبع أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

8236 

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية  مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدهللا عبدالعزيز محمد احمد -  120

   برقم    20191003:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق ولهم باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

8236 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون -  متضامن شريك  بسيطة توصية  الصباغ امين محمد الفتاح عبد -  121

 و والمعاوضه والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وله منفردا الصباغ امين محمد الفتاح عبد/ المتضامن للشريك الرسميه

 الرسميه والجهات والتوثيق العقارى الشهر مصلحه امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات االيجار

 انواع من نوع واى والقرض والرهن االئتمانيه التسهيالت عقود على التوقيع فى وكذلك والخاص العام االعمال وقطاع والحكوميه

 2039   برقم    20191003:  تاريخ ، الماليه والهيئات والمصارف البنوك لصالح الماليه المعامالت

 الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون -  متضامن شريك  بسيطة توصية  الصباغ امين محمد الفتاح عبد -  122

 و والمعاوضه والرهن والبيع الشراء عقود على وقيعالت حق وله منفردا الصباغ امين محمد الفتاح عبد/ المتضامن للشريك الرسميه

 الرسميه والجهات والتوثيق العقارى الشهر مصلحه امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات االيجار

 انواع من نوع واى والقرض والرهن االئتمانيه التسهيالت عقود على التوقيع فى وكذلك والخاص العام االعمال وقطاع والحكوميه

 2039   برقم    20191003:  تاريخ ، الماليه والهيئات والمصارف البنوك لصالح الماليه المعامالت

 الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون -  موصى شريك  بسيطة توصية  فراج حسن حسن الدين عالء -  123

 االيجار و والمعاوضه والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وله منفردا الصباغ امين محمد الفتاح عبد/ المتضامن للشريك

 والحكوميه الرسميه والجهات والتوثيق العقارى الشهر مصلحه امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 المعامالت انواع من نوع واى والقرض والرهن االئتمانيه التسهيالت عقود على التوقيع فى وكذلك والخاص العام االعمال وقطاع

 2039   برقم    20191003:  تاريخ ، الماليه والهيئات والمصارف البنوك لصالح الماليه

 الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون -  موصى شريك  بسيطة توصية  فراج حسن حسن الدين عالء -  124

 االيجار و والمعاوضه والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وله منفردا الصباغ امين محمد الفتاح عبد/ المتضامن للشريك

 والحكوميه الرسميه والجهات والتوثيق العقارى الشهر مصلحه امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرها والمنقوالت للعقارات

 المعامالت انواع من نوع واى والقرض والرهن االئتمانيه التسهيالت عقود على التوقيع فى وكذلك والخاص العام االعمال وقطاع

 2039   برقم    20191003:  تاريخ ، الماليه والهيئات والمصارف البنوك لصالح الماليه

 الكفاله عقود على التوقيع فى الحق الشركه لمدير ويكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  الصباغ امين محمد الفتاح عبد -  125

 2039   برقم    20191003:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله

 الكفاله عقود على التوقيع فى الحق الشركه لمدير ويكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  الصباغ امين محمد الفتاح عبد -  126

 2039   برقم    20191003:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله

 وله الكفاله عقود على التوقيع فى الحق الشركه لمدير ويكون  موصى شريك  بسيطة توصية  فراج حسن حسن الدين عالء -  127

 2039   برقم    20191003:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق

 وله الكفاله عقود على التوقيع فى الحق الشركه لمدير ويكون  موصى شريك  بسيطة توصية  فراج حسن حسن الدين عالء -  128

 2039   برقم    20191003:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا فيما ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق

  -  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  عوض هللا عبد عوض -  129

 والسيد رخا سليمان محمود عادل/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات كافة أمام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون

 باسم التعامل في الحق ولهما منفردين أو مجتمعين اسماعيل محمد الدين صالح وليد/  والسيد العريض ابراهيم يوسف يوسف/ 

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام اغراضها وضمن الشركة

:  اريخت ، خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 5886   برقم    20191003

  -  متضامن شريك  بسيطة توصية  رخا سليمان محمود عادل -  130

 والسيد رخا سليمان محمود عادل/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات كافة أمام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون

 باسم التعامل في الحق ولهما منفردين أو مجتمعين اسماعيل محمد الدين صالح وليد/  والسيد العريض ابراهيم يوسف يوسف/ 

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام اغراضها وضمن الشركة

:  تاريخ ، خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 5886   برقم    20191003



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 على التوقيع في الحق لهما وكذلك الضمان وشهادات  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  عوض هللا عبد عوض -  131

 التجاري السجل مع تعاملوال العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهما الشركة باسم والتعامل الشركة باسم الشراء عقود

 المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعين في الحق ولهما الضرائب ومصلحة

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 . باالجل او بالنقد الشركة

 5886   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين بالشركة المتضامنين وللشركاء  

 عقود على التوقيع في الحق لهما وكذلك الضمان وشهادات  متضامن شريك  بسيطة توصية  رخا سليمان محمود عادل -  132

 ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهما الشركة باسم والتعامل الشركة باسم الشراء

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعين في الحق ولهما الضرائب

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 . باالجل او

 5886   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين بالشركة المتضامنين وللشركاء  

 والرهن واالقتراض البيع عقود على التوقيع حق فقط  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  عوض هللا عبد عوض -  133

 5886   برقم    20191003:  تاريخ ،. بنوكال من واشكاله صوره بكافة

 بكافة والرهن واالقتراض البيع عقود على التوقيع حق فقط  متضامن شريك  بسيطة توصية  رخا سليمان محمود عادل -  134

 5886   برقم    20191003:  تاريخ ،. البنوك من واشكاله صوره

 مع عالقتها فى الشركة ويمثلوا -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  روؤف الحميد عبد طاهر محمد حازم -  135

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

 رئيس نائب و  االداره مجلس ولرئيس مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في والحق اإلدارة، مجلس من والتعهدات المعامالت

 وقف حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك مع التعامل حق منفردين او مجتمعين االدارة مجلس

   برقم    20191007:  تاريخ ، نائب و االداره مجلس ولرئيس الضمان وشهادات الخطابات واستصدار المال راس عن االفراج

8185 

 الغير مع عالقتها فى الشركة ويمثلوا -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  سليمان حامد الدين كمال محمد هاني -  136

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

 مجلس رئيس نائب و  االداره مجلس ولرئيس مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في والحق اإلدارة، مجلس من والتعهدات

 وقف حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك مع التعامل حق منفردين او مجتمعين االدارة

   برقم    20191007:  تاريخ ، نائب و االداره مجلس ولرئيس الضمان وشهادات الخطابات واستصدار المال راس عن االفراج

8185 

 او مجتمعين ولهما الغير مع عالقتها فى الشركة ويمثلوا -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعد علي احمد احمد محمد -  137

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

 مجتمعين االدارة مجلس رئيس نائب و  االداره مجلس ولرئيس مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في والحق اإلدارة، مجلس

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

 8185   برقم    20191007:  تاريخ ، نائب و االداره مجلس ولرئيس الضمان وشهادات الخطابات واستصدار

 مجتمعين االدارة مجلس رئيس  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  روؤف الحميد عبد طاهر محمد حازم -  138

 الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت السيارات و واالراضي العقاريه ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و البنوك من االقتراض فقط

 8185   برقم    20191007:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير التفويض او التوكيل حق ولهم ولصالحها

 فقط مجتمعين االدارة مجلس رئيس  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  سليمان حامد الدين كمال محمد هاني -  139

 الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت السيارات و واالراضي العقاريه ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و البنوك من االقتراض

 8185   برقم    20191007:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير التفويض او التوكيل حق ولهم ولصالحها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 البنوك من االقتراض فقط مجتمعين االدارة مجلس رئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعد علي احمد احمد محمد -  140

 حق ولهم ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت السيارات و واالراضي العقاريه ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و

 8185   برقم    20191007:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير التفويض او التوكيل

 42373   برقم    20191007:  تاريخ ، استقالة -  منتدب عضو  مساهمة شركة  زاهر احمد احمد منصور -  141

 42373   برقم    20191007:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زاهر احمد احمد منصور ماجد -  142

 42373   برقم    20191007:  تاريخ ، استقالة -  منتدب عضو  مساهمة شركة  زاهر احمد احمد منصور -  143

 42373   برقم    20191007:  تاريخ ، استقالة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زاهر احمد احمد منصور ماجد -  144

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد محمد -  145

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متخارج منمتضا شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد محمد -  146

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد محمد -  147

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد محمد -  148

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف محمد -  149

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف محمد -  150

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد حمدأ أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف -  151

 محمد احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن،

 والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف -  152

 محمد احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين

 كوميةالح وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن،

 والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  موصى شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف عمر -  153

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  موصى شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف عمر -  154

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  موصى شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف عمر -  155

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  موصى شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف عمر -  156

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف -  157

 محمد احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن،

 والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف -  158

 محمد احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن،

 والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على

 الجهات أمام وليةوالمسئ والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف محمد -  159

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف محمد -  160

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد داحم اشرف احمد -  161

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف احمد -  162

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف احمد -  163

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن مدمح احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون -  متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف احمد -  164

 احمد اشرف احمد/ والسيد رسالن محمد احمد اشرف محمد/ والسيد رسالن محمد أحمد أشرف/ السيد المتضامنين للشريكين الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين أو مجتمعين رسالن، محمد

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد محمد -  165

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك رفوالمصا البنوك

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد محمد -  166

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

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متخارج متضامن شريك  بسيطة وصيةت  رسالن محمد احمد محمد -  167

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

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد محمد -  168

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

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف محمد -  169

 واالراضى اريةالعق وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف محمد -  170

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

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف -  171

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

 وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم

 االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف -  172

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

 وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم

 االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  موصى شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف عمر -  173

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

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  موصى شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف عمر -  174

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

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  موصى شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف عمر -  175

 اضىواالر العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك والمصارف البنوك

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  موصى شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف عمر -  176

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

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف -  177

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

 وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم

 االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ فعود قبض حق ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف -  178

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

 وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم

 االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف محمد -  179

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

 تعيين في حقال ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف محمد -  180

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

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف احمد -  181

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

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف احمد -  182

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

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف احمد -  183

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

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ فعود قبض حق ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف احمد -  184

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

 تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم والسيارات

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

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 ولهم الغير كفاله حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد محمد -  185

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق

 ولهم الغير كفاله حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد محمد -  186

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل قح

 ولهم الغير كفاله حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد محمد -  187

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق

 ولهم الغير كفاله حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد محمد -  188

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق
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 حق ولهم الغير كفاله حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة  متضامن شريك  بسيطة توصية  رسالن محمد احمد اشرف محمد -  190

 3764   برقم    20191007:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل
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 توكيل حق ولهم الغير كفاله حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف -  192
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 حق ولهم الغير كفاله حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة  متضامن شريك  تضامن شركة  رسالن محمد احمد اشرف محمد -  199
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 أمام  اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهما سميةالر الجهات كافة امام والتوقيع االدارة حق مجتمعان او منفردان االدارة

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

 فروع وفتح ، اليومية الشركة امور وتسيير  المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي
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  ،  مصر خارج و داخل ولمصلحتها الشركة باسم ذلك وكل  والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة وااليجارألصول

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد  وتحويل وتوقيع   المبالغ ودفع قبض حق  منفردان او مجتمعان ولهما

.   ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق لهم و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 3135   برقم    20191009:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب والسيد االدارة مجلس رئيس وللسيد

 البنوك جميع مع التعامل حق  مجتمعان او منفردان  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سامى محمود العزيز عبد -  358

 صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف

 االدارة مجلس رئيس ،وللسيد  مصر خارج و داخل اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 شراء او شركات تاسيس في للدخول الالزمه الصالحيات و السلطات كافه  تمعانمج او منفردان  االدارة مجلس رئيس نائب والسيد

   برقم    20191009:  تاريخ ، الحق لهما و مصر خارج او داخل الشركة بنشاط شبيه اعماال تزاول شركات في حصص او اسهم

3135 

 كذلك لهما و الشركات تلك تعديل او تاسيس عقود توقيع في  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سامى محمود العزيز عبد -  359

 و الهيئات و الجهات كافه امام المستندات و االوراق و المذكرات و االلتماسات وعلي العقود و طلبات استالم و توقيع و تقديم حق

 مجتمعان ولهما لمصلحتها و الشركة باسم لالستثمار العامه الهيئه و التجاري السجل و التجاريه الغرفه ذلك بما  المختصه الوزارات

 3135   برقم    20191009:  تاريخ ،. ذكر مما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق  منفردان او

 و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  360

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( انبي)  الكيماويه

 للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عفيفي محمد حسن كامل -  361

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( انبي)  الكيماويه و البتروليه

( انبي)  الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  362

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،

 و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  363

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( انبي)  الكيماويه

 الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  364

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( انبي) 

 و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  365

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( انبي)  الكيماويه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ،( انبي)  الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  366

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 ،( انبي)  الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  367

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

)  الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  368

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( انبي

 ،( انبي)  الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه الشركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  369

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  370

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( انبى) الكيماويه

 للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عفيفي محمد حسن كامل -  371

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( انبى) الكيماويه و البتروليه

 ،( انبى) الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  372

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  373

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( انبى) الكيماويه

 الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  374

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( انبى)

 و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  375

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( انبى) الكيماويه

 ،( انبى) الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  376

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 ،( انبى) الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  377

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  378

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( انبى)

 ،( انبى) الكيماويه و البتروليه للصناعات الهندسيه شركه عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  379

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  380

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( جنوب)

 القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عفيفي محمد حسن كامل -  381

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( جنوب) للبترول

:  تاريخ ،( جنوب) للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  382

 2926   برقم    20191010



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  383

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( جنوب)

 ،( جنوب) للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  384

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  385

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( جنوب)

:  تاريخ ،( جنوب) للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  386

 2926   برقم    20191010

:  تاريخ ،( جنوب) للبترول القابضة لوادىا جنوب شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  387

 2926   برقم    20191010

 ،( جنوب) للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  388

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

:  تاريخ ،( جنوب) للبترول القابضة الوادى جنوب شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  389

 2926   برقم    20191010

 للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  390

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( جنوب)

 القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عفيفي محمد حسن كامل -  391

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( جنوب) للبترول

:  تاريخ ،( جنوب) للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  392

 2926   برقم    20191010

 للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  393

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( جنوب)

( جنوب) للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  394

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،

 للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  395

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،( جنوب)

:  تاريخ ،( جنوب) للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  396

 2926   برقم    20191010

:  تاريخ ،( جنوب) للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  397

 2926   برقم    20191010

 ،( جنوب) للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  398

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

:  تاريخ ،( جنوب) للبترول القابضه الوادى جنوب شركة عن ممثال  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  399

 2926   برقم    20191010



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد دمحم -  400

 2926   برقم    20191010

 ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عفيفي محمد حسن كامل -  401

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

    20191010:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  402

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  403

 2926   برقم    20191010

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  404

 2926   برقم    20191010

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  405

 2926   برقم    20191010

    20191010:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  406

 2926   برقم

    20191010:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  407

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  408

 2926   برقم    20191010

    20191010:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  409

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  410

 2926   برقم    20191010

 ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عفيفي محمد حسن كامل -  411

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

    20191010:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  412

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  413

 2926   برقم    20191010

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  414

 2926   برقم    20191010

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  415

 2926   برقم    20191010

    20191010:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  416

 2926   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    20191010:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  417

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  418

 2926   برقم    20191010

    20191010:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  419

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  420

 2926   برقم    20191010

 ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عفيفي محمد حسن كامل -  421

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

    20191010:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  422

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  423

 2926   برقم    20191010

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  424

 2926   برقم    20191010

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  425

 2926   برقم    20191010

    20191010:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  426

 2926   برقم

    20191010:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  427

 2926   برقم

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  428

 2926   برقم    20191010

    20191010:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  429

 2926   برقم

:  تاريخ ،( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  430

 2926   برقم    20191010

 ،( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال   -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عفيفي محمد حسن كامل -  431

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

    20191010:  تاريخ ،( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  432

 2926   برقم

:  تاريخ ،( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  433

 2926   برقم    20191010



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 65 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ،( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  434

 2926   برقم    20191010

:  تاريخ ،( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  435

 2926   برقم    20191010

    20191010:  تاريخ ،( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  436

 2926   برقم

    20191010:  تاريخ ،( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  437

 2926   برقم

    20191010:  تاريخ ،( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  438

 2926   برقم

    20191010:  تاريخ ،( PMC) بتروماتيلاير شركة عن ممثال   -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  439

 2926   برقم

 واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  440

 امام الشركة المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس يمثل-. حسن العال ابو حسن محمد/ المهندس السيد من بدال( بتروجيت) الفنية

 والتوقيع واالقتراض العقود علي الشركة ولمصلحة باسم والتوقيع الشركة تمثيل في مجتمعين المنتدبين العضوين تفويض. القضاء

 السجل في بذلك التأشير مع ذلك في الغير تفويض في مجتمعين الحق المنتدبين للعضوين. البنوك لدي والقروض التمويل عقود علي

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،. التجاري

 البترولية المشروعات شركة عن ممثال -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عفيفي محمد حسن كامل -  441

 المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس يمثل-. حسن العال ابو حسن محمد/ المهندس السيد من بدال( بتروجيت) الفنية واالستشارات

 العقود علي الشركة ولمصلحة باسم والتوقيع الشركة تمثيل في مجتمعين المنتدبين العضوين تفويض. القضاء امام الشركة

 مع ذلك في الغير تفويض في مجتمعين الحق المنتدبين للعضوين. البنوك لدي والقروض التمويل عقود علي والتوقيع واالقتراض

 2926   برقم    20191010:  يختار ،. التجاري السجل في بذلك التأشير

 الفنية واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  442

. القضاء امام الشركة المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس يمثل-. حسن العال ابو حسن محمد/ المهندس السيد من بدال( بتروجيت)

 عقود علي والتوقيع واالقتراض العقود علي الشركة ولمصلحة باسم والتوقيع الشركة تمثيل في مجتمعين المنتدبين العضوين تفويض

 ،. التجاري السجل في بذلك التأشير مع ذلك في الغير تفويض في مجتمعين الحق المنتدبين للعضوين. البنوك لدي والقروض التمويل

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  443

 امام الشركة المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس يمثل-. حسن العال ابو حسن محمد/ المهندس السيد من بدال( بتروجيت) الفنية

 والتوقيع واالقتراض العقود علي الشركة ولمصلحة باسم والتوقيع الشركة تمثيل في مجتمعين المنتدبين العضوين تفويض. القضاء

 السجل في بذلك التأشير مع ذلك في الغير تفويض في مجتمعين الحق المنتدبين للعضوين. البنوك لدي والقروض التمويل عقود علي

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،. التجاري

 الفنية واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  444

. القضاء امام الشركة المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس يمثل-. حسن العال ابو حسن محمد/ المهندس السيد من بدال( بتروجيت)

 عقود علي والتوقيع واالقتراض العقود علي الشركة ولمصلحة باسم والتوقيع الشركة تمثيل في مجتمعين المنتدبين العضوين تفويض

 ،. التجاري السجل في بذلك التأشير مع ذلك في الغير تفويض في مجتمعين الحق المنتدبين للعضوين. البنوك لدي والقروض التمويل

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  445

 امام الشركة المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس يمثل-. حسن العال ابو حسن محمد/ المهندس السيد من بدال( بتروجيت) الفنية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 66 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 والتوقيع واالقتراض العقود علي الشركة ولمصلحة باسم والتوقيع الشركة تمثيل في مجتمعين المنتدبين العضوين تفويض. القضاء

 السجل في بذلك التأشير مع ذلك في الغير تفويض في مجتمعين الحق المنتدبين للعضوين. البنوك لدي والقروض التمويل عقود علي

 2926   برقم    20191010:  تاريخ ،. التجاري

 الفنية واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  446

. القضاء امام الشركة المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس يمثل-. حسن العال ابو حسن محمد/ المهندس السيد من بدال( بتروجيت)

 عقود علي والتوقيع واالقتراض العقود علي الشركة ولمصلحة مباس والتوقيع الشركة تمثيل في مجتمعين المنتدبين العضوين تفويض

 ،. التجاري السجل في بذلك التأشير مع ذلك في الغير تفويض في مجتمعين الحق المنتدبين للعضوين. البنوك لدي والقروض التمويل

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 الفنية واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  447

. القضاء امام الشركة المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس يمثل-. حسن العال ابو حسن محمد/ المهندس السيد من بدال( بتروجيت)

 عقود علي والتوقيع واالقتراض العقود علي الشركة ولمصلحة باسم والتوقيع الشركة تمثيل في مجتمعين المنتدبين العضوين تفويض

 ،. التجاري السجل في بذلك التأشير مع ذلك في الغير تفويض في مجتمعين الحق المنتدبين للعضوين. البنوك لدي والقروض التمويل

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 الفنية واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  448

. القضاء امام الشركة المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس يمثل-. حسن العال ابو حسن محمد/ المهندس السيد من بدال( بتروجيت)

 عقود علي توقيعوال واالقتراض العقود علي الشركة ولمصلحة باسم والتوقيع الشركة تمثيل في مجتمعين المنتدبين العضوين تفويض

 ،. التجاري السجل في بذلك التأشير مع ذلك في الغير تفويض في مجتمعين الحق المنتدبين للعضوين. البنوك لدي والقروض التمويل

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 الفنية واالستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  449

. القضاء امام الشركة المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس يمثل-. حسن العال ابو حسن محمد/ المهندس السيد من بدال( بتروجيت)

 عقود علي والتوقيع واالقتراض العقود علي الشركة ولمصلحة باسم والتوقيع الشركة تمثيل في مجتمعين المنتدبين العضوين تفويض

 ،. التجاري السجل في بذلك التأشير مع ذلك في الغير تفويض في مجتمعين الحق المنتدبين للعضوين. البنوك لدي والقروض التمويل

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   - منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجوهرى هللا عبد حامد محمد -  450

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

 جاز اولين ستار شركة عن ممثال   - منتدب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عفيفي محمد حسن كامل -  451

(SOG )، 2926   برقم    20191010:  تاريخ 

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   - منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بدوي سيد هيثم -  452

 2926   برقم    20191010

 ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   - منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالعزيز رجائى ايهاب -  453

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   - منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد عبدهللا حسن سالم -  454

 2926   برقم    20191010

 ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   - منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال ابراهيم عطا صفوت -  455

 2926   برقم    20191010:  تاريخ

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   - منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليانج يونج لى -  456
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 67 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   - منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لونج كو اوى -  457

 2926   برقم    20191010

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   - منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سوباندي بن عزمان -  458

 2926   برقم    20191010

:  تاريخ ،( SOG) جاز اولين ستار شركة عن ممثال   - منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيان تشان لو -  459

 2926   برقم    20191010

 لقناة االقتصادية للمنطقه العامة الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مرعى الفتاحعبد شعبان محمد -  460

 2067   برقم    20191013:  تاريخ ، مرزوق طه محمد محفوظ/  السيد من بدال السويس

 لقناة االقتصادية للمنطقه العامة الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مرعى عبدالفتاح شعبان محمد -  461

 2067   برقم    20191013:  تاريخ ، مرزوق طه محمد محفوظ/  السيد من بدال السويس

 فى الحق اعطائه مع - منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هنو حسنين محمد احمد الدين جمال محمد -  462

 64097   برقم    20191013:  تاريخ ، الشركة الغراض الالزمة المعدات شراء

 شراء فى الحق اعطائه مع - منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  متولي راشد محمد حازم احمد محمد -  463

 64097   برقم    20191013:  تاريخ ، الشركة الغراض الالزمة المعدات

 شراء فى الحق اعطائه مع - منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  متولي راشد محمد حازم احمد ميسون -  464

 64097   برقم    20191013:  تاريخ ، الشركة الغراض الالزمة المعدات

 64097   برقم    20191013:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هنو حسنين محمد احمد الدين جمال محمد -  465

 64097   برقم    20191013:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توليم راشد محمد حازم احمد محمد -  466

 64097   برقم    20191013:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  متولي راشد محمد حازم احمد ميسون -  467

 مجدى)  االثالثه من الى يكون: اوال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هنو حسنين محمد احمد الدين جمال محمد -  468

 االدارة حق انفراد على(  هنو حسنين محمد احمد الدين جمال محمد ،  متولي راشد محمد حازم احمد ، هللا سعد ناصف محمد

 بالشركة الخاصة  االدارة اعمال وكافة   المعامالت كافة فى حكومية لغير وا الحكومية الجهات جميع امام الشركة وتمثيل والتوقيع

 ادارة مع التعامل وفى البضائع وشحن واالستيراد والتصدير وااليجار والتوريد المقاولة وعقود االسعار عروض على التوقيع من

 64097   برقم    20191013:  تاريخ ، وتغيير والتامينات الرسوم ودفع سنويا وتجديدها السيارات رخص واستخراج المرور

 محمد مجدى)  االثالثه من الى يكون: اوال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  متولي راشد محمد حازم احمد محمد -  469

 والتوقيع االدارة حق انفراد على(  هنو حسنين محمد احمد الدين جمال محمد ،  متولي راشد محمد حازم احمد ، هللا سعد ناصف

 التوقيع من بالشركة الخاصة  االدارة اعمال وكافة   المعامالت كافة فى حكومية لغير وا الحكومية الجهات جميع امام الشركة وتمثيل

 المرور ادارة مع التعامل وفى البضائع وشحن واالستيراد والتصدير وااليجار والتوريد المقاولة وعقود االسعار عروض على

 64097   برقم    20191013:  تاريخ ، وتغيير والتامينات الرسوم ودفع سنويا وتجديدها السيارات رخص واستخراج

 محمد مجدى)  االثالثه من الى يكون: اوال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  متولي راشد محمد حازم احمد ميسون -  470

 والتوقيع االدارة حق انفراد على(  هنو حسنين محمد احمد الدين جمال محمد ،  متولي راشد محمد حازم احمد ، هللا سعد ناصف

 التوقيع من بالشركة الخاصة  االدارة اعمال وكافة   المعامالت كافة فى حكومية لغير وا الحكومية الجهات جميع امام الشركة وتمثيل

 المرور ادارة مع التعامل وفى البضائع وشحن واالستيراد والتصدير وااليجار والتوريد المقاولة وعقود االسعار عروض على

 64097   برقم    20191013:  تاريخ ، وتغيير والتامينات الرسوم ودفع سنويا وتجديدها السيارات رخص واستخراج

 المرور اجراءات وكافة وتحويلها النمر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هنو حسنين محمد احمد الدين جمال محمد -  471

 حق فقط االدارة مجلس ولرئيس ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل منهم والي بذلك الخاصة واالوراق العقود على ع والتوقي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 68 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عضوين الي يكون: ثانيا-. الجهات كافة امام التقاضى اجراءات النهاء وضرورى الزم هو ما كل وعمل القضاء امام الشركة تمثيل

 عضو متولي راشد محمد حازم احمد -2. االدارة مجلس رئيس  هللا سعد ناصف محمد مجدى -1: الثالثه االعضاء من مجتمعين

   برقم    20191013:  تاريخ ، على التوقيع حق. ادارة مجلس عضو هنو حسنين محمد احمد الدين جمال محمد -3. ادارة مجلس

64097 

 والتوقي المرور اجراءات وكافة وتحويلها النمر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  متولي راشد محمد حازم احمد محمد -  472

 تمثيل حق فقط االدارة مجلس ولرئيس ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل منهم والي بذلك الخاصة واالوراق العقود على ع

 عضوين الي يكون: ثانيا-. الجهات كافة امام التقاضى اجراءات النهاء وضرورى الزم هو ما كل وعمل القضاء امام الشركة

 عضو متولي راشد محمد حازم احمد -2. االدارة مجلس رئيس  هللا سعد ناصف محمد مجدى -1: الثالثه االعضاء من مجتمعين

   برقم    20191013:  تاريخ ، على التوقيع حق. ادارة مجلس عضو هنو حسنين محمد احمد الدين جمال محمد -3. ادارة مجلس

64097 

 والتوقي المرور جراءاتا وكافة وتحويلها النمر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  متولي راشد محمد حازم احمد ميسون -  473

 تمثيل حق فقط االدارة مجلس ولرئيس ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل منهم والي بذلك الخاصة واالوراق العقود على ع

 عضوين الي يكون: ثانيا-. الجهات كافة امام التقاضى اجراءات النهاء وضرورى الزم هو ما كل وعمل القضاء امام الشركة

 عضو متولي راشد محمد حازم احمد -2. االدارة مجلس رئيس  هللا سعد ناصف محمد مجدى -1: الثالثه االعضاء من مجتمعين

   برقم    20191013:  تاريخ ، على التوقيع حق. ادارة مجلس عضو هنو حسنين محمد احمد الدين جمال محمد -3. ادارة مجلس

64097 

 البنوك مع والتعامل وصرفها الشيكات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هنو حسنين محمد احمد الدين جمال محمد -  474

 والنهائية االبتدائية العقود كافة على التوقيع حق وكذلك لها ستبدا ا و وشرائها بيعها و االذنية والسندات المالية االوراق وتوقيع

 او منقول لكل والقسمة  والمقايضة والبدل البنوك من واالقتراض والشطب والرهن والشراء(  االصول بيع فيها بما)  بالبيع الخاصة

 64097   برقم    20191013:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق ولهم عقار

 وتوقيع البنوك مع والتعامل وصرفها الشيكات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  متولي راشد محمد حازم احمد محمد -  475

 بالبيع الخاصة والنهائية االبتدائية العقود كافة على التوقيع حق وكذلك لها ستبدا ا و وشرائها بيعها و االذنية والسندات المالية االوراق

 حق ولهم عقار او منقول لكل والقسمة  والمقايضة والبدل البنوك من واالقتراض والشطب والرهن والشراء(  االصول بيع فيها بما) 

 64097   برقم    20191013:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل

 وتوقيع البنوك مع والتعامل وصرفها الشيكات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  متولي راشد محمد حازم احمد ميسون -  476

 بالبيع الخاصة والنهائية االبتدائية قودالع كافة على التوقيع حق وكذلك لها ستبدا ا و وشرائها بيعها و االذنية والسندات المالية االوراق

 حق ولهم عقار او منقول لكل والقسمة  والمقايضة والبدل البنوك من واالقتراض والشطب والرهن والشراء(  االصول بيع فيها بما) 

 64097   برقم    20191013:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل

 الصالحيات عدا االداره مجلس رئيس صالحيات كافة له -  منتدب عضو  مساهمة شركة  الجلدى حامد البدوى اسامة -  477

 1743   برقم    20191015:  تاريخ ، القضائيه

 سنوات ثاللث لمده االداره مجلس اعضاء تعيين تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد الدايم عبد محمد سميحه -  478

 4575   برقم    20191016:  تاريخ ،

 سنوات ثاللث لمده االداره مجلس اعضاء تعيين تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد الدايم عبد محمد سميحه -  479

 4575   برقم    20191016:  تاريخ ،

 سنوات ثاللث لمده االداره مجلس اعضاء تعيين تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد الدايم عبد محمد سميحه -  480

 4575   برقم    20191016:  تاريخ ،

 ، سنوات ثاللث لمده االداره مجلس اعضاء تعيين تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرفاعى إبراهيم محمد أمل -  481

 4575   برقم    20191016:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 69 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، سنوات ثاللث لمده االداره مجلس اعضاء تعيين تجديد  ادارة مجلس عضو  همةمسا شركة  الرفاعى إبراهيم محمد أمل -  482

 4575   برقم    20191016:  تاريخ

 ، سنوات ثاللث لمده االداره مجلس اعضاء تعيين تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرفاعى إبراهيم محمد أمل -  483

 4575   برقم    20191016:  تاريخ

 االداره مجلس اعضاء تعيين تجديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدماصى محمد رمضان محمود -  484

 4575   برقم    20191016:  تاريخ ، سنوات ثاللث لمده

 االداره مجلس اعضاء تعيين تجديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدماصى محمد رمضان محمود -  485

 4575   برقم    20191016:  تاريخ ، سنوات ثاللث لمده

 االداره مجلس اعضاء تعيين تجديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدماصى محمد رمضان محمود -  486

 4575   برقم    20191016:  تاريخ ، سنوات ثاللث لمده

: البنوك لدي المعتمدة( ب) و( أ) التوقيعات قائمة تعديل -  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  عياد الخالق عبد -  487

( 4. العمليات قطاع رئيس/ السيد( 3. المنتدب العضو/ السيد(2. االدارة مجلس رئيس/ السيد( 1: التعديل بعد( أ) التوقيعات قائمة

. الهندسية االدارة مدير/ السيد( 2. واالمن الحكومية العالقات ارةاد/ السيد( 1: التعديل بعد( ب) التوقيعات قائمة. المالي المدير/ السيد

   برقم    20191017:  تاريخ ،. العماليه والعالقات البشرية الموارد ادارة مدير/ السيد( 4. التجارية االدارة مدير/ السيد( 3

36938 

    20191017:  تاريخ ، رمضان من بالعاشر التشوين لفروع مدير -  فرع مدير  مساهمة شركة  فخري سمير مالك -  488

 382   برقم

    20191017:  تاريخ ، رمضان من بالعاشر التشوين لفروع مدير -  فرع مدير  مساهمة شركة  فخري سمير مالك -  489

 382   برقم

 العضو و االدارة مجلس رئيس/  للسيد-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم على محمد السيد أحمد -  490

  حق له و الرسمية الجهات جميع امام  التوقيع و االدارة حق منفردان او مجتمعان االداره مجلس رئيس نائب السيد و  المنتدب

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل

 امور تسيير و المبالغ دفع و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و تعيين  حق وله اشكالهم بكافة الخاص

 4617   برقم    20191020:  تاريخ ، الصول االيجار و والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق لهما و اليومية الشركة

 و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم على محمد السيد أحمد -  491

 و االزنية السندات كافة تسديد و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق لهما و لمصلحتها و الشركة باسم ذلك كل و السيارات

  منفردان او مجتمعان لهما و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية

  و.   ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق

 علي التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل حق منفردا  المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس/  للسيد

 4617   برقم    20191020:  تاريخ ، الشيكات

 خطابات اصدار و الحسابات غلق و وفتح  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم على محمد السيد أحمد -  492

 او توكيل حق له و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و الضمان شهادات و

 4617   برقم    20191020:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 8043   برقم    20191020:  تاريخ ، -  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حرزهللا اسماعيل شوقى محمد احمد -  493

 8043   برقم    20191020:  تاريخ ، -  متخارج شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه محمد السيد محمد -  494

 8043   برقم    20191020:  تاريخ ، -  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالمقصود محمد منصور احمد محمود -  495



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 70 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الغير مع عالقتها فى الشركة المديرون/المدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حرزهللا اسماعيل شوقى محمد احمد -  496

 او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى مجتمعين/منفردين ولهم

 .العامة للجمعية التنفيذية الئحتة او القانون

 حق مجتمعين او منفردين حق حرزهللا اسماعيل شوقى محمد احمد/وللمدير عبدالمقصود محمد منصور احمد محمود//  وللمدير

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 8043   برقم    20191020:  تاريخ ، وكذلك اشكالهم بكافة

 مع عالقتها فى الشركة المديرون/المدير يمثل  متخارج شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه محمد السيد محمد -  497

 عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى مجتمعين/منفردين ولهم الغير

 .العامة للجمعية التنفيذية الئحتة او القانون او الشركة

 حق مجتمعين او فردينمن حق حرزهللا اسماعيل شوقى محمد احمد/وللمدير عبدالمقصود محمد منصور احمد محمود//  وللمدير

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 8043   برقم    20191020:  تاريخ ، وكذلك اشكالهم بكافة

 مع عالقتها فى الشركة المديرون/المدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالمقصود محمد منصور احمد محمود -  498

 عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى مجتمعين/منفردين ولهم الغير

 .العامة للجمعية التنفيذية الئحتة او القانون او الشركة

 حق مجتمعين او منفردين حق حرزهللا اسماعيل شوقى محمد احمد/وللمدير عبدالمقصود محمد منصور احمد محمود//  وللمدير

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 8043   برقم    20191020:  تاريخ ، وكذلك اشكالهم بكافة

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حرزهللا اسماعيل شوقى محمد احمد -  499

 وكافة المال راس عن االفراج وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع

 الشراء عقود على التوقيع فى الحق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور

 ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض

   برقم    20191020:  ريختا ، ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعين فى الحق

8043 

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل  متخارج شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه محمد السيد محمد -  500

 وكافة المال راس عن االفراج وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع

 الشراء عقود على التوقيع فى الحق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور

 ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض

   برقم    20191020:  تاريخ ، ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعين فى الحق

8043 

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالمقصود محمد منصور احمد محمود -  501

 وكافة المال راس عن االفراج وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع

 الشراء عقود على التوقيع فى الحق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور

 ولهما لحهاولصا الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض

   برقم    20191020:  تاريخ ، ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعين فى الحق

8043 

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حرزهللا اسماعيل شوقى محمد احمد -  502

 او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية

 8043   برقم    20191020:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 71 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ  متخارج شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه محمد السيد محمد -  503

 او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية

 8043   برقم    20191020:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالمقصود محمد منصور احمد محمود -  504

 حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات

 8043   برقم    20191020:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 مدير - العربي محمد محمد ممدوح/  تفويض -. فرع  مدير  محدودة مسئولية ذات  العربى محمد محمد ممدوح -  505

 للشركة المصرفية الحسابات وإدارة العربية مصر بجمهورية العاملة والبنوك بالمصارف للشركة مصرفية حسابات بفتح  الفرع

 الحساب بهذا الخاصة واالوراق المستندات جميع على والتوقيع والحواالت والتسهيالت والقروض الصكوك وطلب وااليداع بالسحب

 ومراجعة بالشركة الخاصة الضريبية الرسوم ودفع اإلجراءات جميع وإنهاء الشركة باسم ملف لفتح الضرائب مصلحة ومراجعة

 5807   برقم    20191020:  تاريخ ، االجراءات جميع وإلنهاء العقود وتوقيع الحكومية واالدارات والدوائر الوزارات جميع

 وتقديم الالزمة االجراءات جميع وإتمام الجوازات ادارة لدى  مدير  محدودة مسئولية ذات  العربى محمد محمد ممدوح -  506

   برقم    20191020:  تاريخ ،. كاملة مالية إدارية المطلوبة المستندية االعتمادات وفتح المختصة للجهات المطلوبة المستندات

5807 

/  السيد من بدال  للفرع القانوني الممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الحسيني حسنى محمد محمد -  507

 43764   برقم    20191021:  تاريخ ، هللا عبد محمد الدين عز جمال

/  السيد من بدال  للفرع القانوني الممثل و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة كةشر  الحسيني حسنى محمد محمد -  508

 43764   برقم    20191021:  تاريخ ، هللا عبد محمد الدين عز جمال

   برقم    20191022:  تاريخ ، بالقاهرة المطار شيراتون  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  هللا عبد علي سمير محمد -  509

14075 

   برقم    20191022:  تاريخ ، بالقاهرة المطار شيراتون  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  هللا عبد علي سمير محمد -  510

14075 

   برقم    20191022:  تاريخ ، بالقاهرة المطار شيراتون  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج احمد محمد شريف -  511

14075 

   برقم    20191022:  تاريخ ، بالقاهرة المطار شيراتون  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج احمد محمد شريف -  512

14075 

 14075   برقم    20191022:  تاريخ ، بالقاهرة المطار شيراتون  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  العربي السيد مهاب -  513

 14075   برقم    20191022:  تاريخ ، بالقاهرة المطار شيراتون  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  العربي السيد مهاب -  514

   برقم    20191022:  تاريخ ، باالسكندرية العطارين  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  هللا عبد علي سمير محمد -  515

14075 

   برقم    20191022:  تاريخ ، باالسكندرية العطارين  فرع رمدي  محدودة مسئولية ذات  هللا عبد علي سمير محمد -  516

14075 

   برقم    20191022:  تاريخ ، باالسكندرية العطارين  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج احمد محمد شريف -  517

14075 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 72 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20191022:  تاريخ ، باالسكندرية العطارين  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج احمد محمد شريف -  518

14075 

 14075   برقم    20191022:  تاريخ ، باالسكندرية العطارين  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  العربي السيد مهاب -  519

 14075   برقم    20191022:  تاريخ ، باالسكندرية العطارين  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  العربي السيد مهاب -  520

    20191022:  تاريخ ، ببورسعيد الشرق - المدينه برج  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  هللا عبد علي سمير محمد -  521

 14075   برقم

    20191022:  تاريخ ، ببورسعيد الشرق - المدينه برج  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  هللا عبد علي سمير محمد -  522

 14075   برقم

   برقم    20191022:  تاريخ ، ببورسعيد الشرق - المدينه برج  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج احمد محمد شريف -  523

14075 

   برقم    20191022:  تاريخ ، ببورسعيد الشرق - المدينه برج  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج احمد محمد شريف -  524

14075 

   برقم    20191022:  تاريخ ، ببورسعيد الشرق - المدينه برج  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  العربي السيد مهاب -  525

14075 

   برقم    20191022:  تاريخ ، ببورسعيد الشرق - المدينه برج  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  العربي السيد مهاب -  526

14075 

 التوقيع و اإلدارة حق اإلدارة مجلس لرئيس يكون -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ازىحج محمد فرج محمد عمرو -  527

 العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة بإسم التعامل حق له و الرسمية الجهات أمام

 على التوقيع و إيداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و أشكالهم بكافة الخاص القطاع و األعمال قطاع و

 صور كافة و الضمان شهادات و خطابات إصدار و بالبنوك المودع المال رأس عن اإلفراج و الحسابات غلق و فتح و الشيكات

 8609   برقم    20191022:  تاريخ ، أغراضها ضمن و الشركة بإسم ذلك كل و المصارف و البنوك جميع مع التعامل

 البيع و الشراء عقود على التوقيع فى الحق له و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حجازى محمد فرج محمد عمرو -  528

 و الرهن عقود على التوقيع حق كذلك و   لمصلحتها و الشركة بإسم السيارات و األراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة ألصول

 حق و أجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستختدمى عزل و تعيين فى الحق له و لمصلحتها و الشركة بإسم القرض

 الصفقات و المشارطات و العقود كافة إبرام و التجارية و اإلذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

    20191022:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل فى الغير تفويض و توكيل حق كذلك و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى

 8609   برقم

 في مبارك حجاج محمد احمد/ الشركة المدير يمثل -  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالهادي سالم عيد منصور ادهم -  529

 به أحتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا في التعامل في الحق منفردا   له و الغير مع عالقته

 اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في  الحق منفردا وله. العامه للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة

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

 8238   برقم    20191023:  تاريخ ، والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع

 مع عالقته في مبارك حجاج محمد احمد/ الشركة المدير يمثل -  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  مبارك حجاج محمد احمد -  530

 صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا في التعامل في الحق منفردا   له و الغير

 جميع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في  الحق منفردا وله. العامه للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد

 البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 8238   برقم    20191023:  تاريخ ، والتوقيع وايداع سحب من والمصارف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 73 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالهادي سالم عيد منصور ادهم -  531

 حق لهم كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات

 مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع

 االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم  واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء

   برقم    20191023:  تاريخ ، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

8238 

 وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  ركمبا حجاج محمد احمد -  532

 امام التوقيع حق لهم كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان

 الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل و العقاري الشهر مصلحة

 كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم  واجورهم مرتباتهم وتحديد

 8238   برقم    20191023:  تاريخ ، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالهادي سالم عيد منصور ادهم -  533

 و السيارات و االراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و البيع و الشراء عقود علي التوقيع حق لهم و ذكر ما بعض

 8238   برقم    20191023:  تاريخ ، الشيكات علي التوقيع و البنوك من السحب حق و الرهن و االقتراض حق

 ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  مبارك حجاج محمد احمد -  534

 حق و السيارات و االراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و البيع و الشراء عقود علي التوقيع حق لهم و ذكر

 8238   برقم    20191023:  تاريخ ، الشيكات علي التوقيع و البنوك من السحب حق و الرهن و االقتراض

   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركة من خروج -  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالهادي سالم عيد منصور ادهم -  535

8238 

 8238   برقم    20191023:  تاريخ ، الشركة من خروج -  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  مبارك حجاج محمد احمد -  536

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  537

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  538

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  539

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالكريم علي ايهاب -  540

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالكريم علي ايهاب -  541

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالكريم علي ايهاب -  542

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  543

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  544

 1981   برقم    20191024



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 74 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  545

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد السيد حسن -  546

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد السيد حسن -  547

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد السيد حسن -  548

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  549

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  550

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس مدة تجديد-  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  551

 1981   برقم    20191024

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  552

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  553

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  554

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالكريم علي ايهاب -  555

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالكريم علي ايهاب -  556

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالكريم علي ايهاب -  557

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  558

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  559

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  560

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد السيد حسن -  561

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  اهمةمس شركة  عزام محمد السيد حسن -  562

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد السيد حسن -  563

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  564

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  565

 1981   برقم    20191024:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  566

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  567

 1981   برقم    20191024



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 75 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  568

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  569

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالكريم علي ايهاب -  570

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالكريم علي ايهاب -  571

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالكريم علي ايهاب -  572

 1981   برقم    20191024

    20191024:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  573

 1981   برقم

    20191024:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  574

 1981   برقم

    20191024:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  575

 1981   برقم

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد السيد حسن -  576

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، لخليجيها االحمر البحر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد السيد حسن -  577

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد السيد حسن -  578

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  579

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  580

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، الخليجيه االحمر البحر شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  581

 1981   برقم    20191024

 تاريخ ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  582

 1981   برقم    20191024: 

 تاريخ ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  583

 1981   برقم    20191024: 

 تاريخ ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد محفوظ نبيل -  584

 1981   برقم    20191024: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 76 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة سمجل عضو  مساهمة شركة  علي عبدالكريم علي ايهاب -  585

 1981   برقم    20191024:  تاريخ

 ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالكريم علي ايهاب -  586

 1981   برقم    20191024:  تاريخ

 ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عبدالكريم علي ايهاب -  587

 1981   برقم    20191024:  تاريخ

:  تاريخ ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  588

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  589

 1981   برقم    20191024

:  تاريخ ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد على محفوظ نجيب -  590

 1981   برقم    20191024

 تاريخ ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد السيد حسن -  591

 1981   برقم    20191024: 

 تاريخ ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد السيد حسن -  592

 1981   برقم    20191024: 

 تاريخ ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عزام محمد السيد حسن -  593

 1981   برقم    20191024: 

 تاريخ ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  594

 1981   برقم    20191024: 

 تاريخ ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  595

 1981   برقم    20191024: 

 تاريخ ، للزجاج جلوبال المصريه الهندسيه الشركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد محمد على محفوظ -  596

 1981   برقم    20191024: 

 عبد داود حسين احمد/  السيد منح  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الرحمن عبد داود حسين احمد -  597

 و فتح و الشيكات علي التوقيع و ايداع و سحب من لبنوكا جميع مع التعامل في اقصي حد دون الماليه الصالحيات كافة الرحمن

 في الغير توكيل او  تفويض حق له و الغير و البنوك مع التعامل صور كافة و الضمان شهادات و خطابات اصدار و الحسابات غلق

 8625   برقم    20191024:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل

 مجلس رئيس هاشم أحمد الحي عبد أحمد/  للسيد يكون  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  هاشم احمد الحى عبد احمد -  598

 التعامل في الحق منفردين أو مجتمعين اإلدارة مجلس رئيس ونائب المنتدب العضو هاشم أحمد الحي عبد  فاطمه/ والسيدة اإلدرة

 االعمال وقطاع العام والقطاع الوزارات وجميع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 مجتمعين العضو هاشم أحمد الحي عبد فاطمة/ والسيدة هاشم أحمد الحي عبد أحمد/  للسيد ويكون.  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 5548   برقم    20191027:  تاريخ ، التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل حق منفردين أو

 أحمد الحي عبد أحمد/  للسيد يكون  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  هاشم احمد الحى عبد خضرة -  599

 منفردين أو مجتمعين اإلدارة مجلس رئيس ونائب المنتدب العضو هاشم أحمد الحي عبد  فاطمه/ والسيدة اإلدرة مجلس رئيس هاشم

 العام والقطاع الوزارات وجميع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 77 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 هاشم أحمد الحي عبد فاطمة/ والسيدة هاشم أحمد الحي عبد أحمد/  للسيد ويكون.  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

   برقم    20191027:  تاريخ ، التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل حق منفردين أو مجتمعين العضو

5548 

 وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات علي  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  هاشم احمد الحى عبد احمد -  600

 والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان

 بإسم ذلك وكل للغير أو للنفس وذلك العقاري الشهر مصلحة امام منقول أو ثابت فيها بما العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن

 االذنية لسنداتا كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وكذلك الصالحيات كافة ذلك في ولهما لصالحها أو الشركة

 5548   برقم    20191027:  تاريخ ، التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 حسابات وفتح الشيكات علي  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  هاشم احمد الحى عبد خضرة -  601

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

 العقاري الشهر مصلحة امام منقول أو ثابت فيها بما العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود علي التوقيع

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وكذلك الصالحيات كافة ذلك في ولهما لصالحها أو الشركة بإسم ذلك وكل للغير أو للنفس وذلك

    20191027:  تاريخ ، التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 5548   برقم

 او توكيل وحق باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  هاشم احمد الحى عبد احمد -  602

 عن فضال والرهن اإلقتراض عقود علي الشركة عن نيابة التوقيع في الحق لهما ويكون. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

   برقم    20191027:  تاريخ ،.  البنوك لصالح أو الغير أو للنفس وذلك ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل أو تفويض في حقهما

5548 

 او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  هاشم احمد الحى عبد خضرة -  603

 اإلقتراض عقود علي الشركة عن نيابة التوقيع في الحق لهما ويكون. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باألجل

:  تاريخ ،.  البنوك لصالح أو الغير أو للنفس وذلك ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل أو تفويض في حقهما عن فضال والرهن

 5548   برقم    20191027

,   جديده لفتره االداره مجلس مده تجديد -1  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حلمى محمد حلمى محمد -  604

 نائب محمد حلمي محمد احمد/  االستاذ و المنتدب العضو و االداره مجلس رئيس محمد حلمي محمد/  االستاذ من كال تفويض -2

 الحكوميه غير و الحكوميه الهيئات و الشركات و البنوك لدي الشركة عن نيابه التوقيع في منفردين او مجتمعين االداره مجلس رئيس

 و للغير حوالتها و العقاريه و المنقوله الملكيه الحقوق كافه اكتساب و المنقوالت شراء و بيع -أ -: يلي بما الخاصه العقود علي و

 4313   برقم    20191028:  تاريخ ، االستئجار و التأجير -ب.بذلك تتعلق التي العقود جميع علي التوقيع

 او شخصى سواء االقراض و االقتراض و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حلمى محمد حلمى محمد -  605

 او االمتياز حقوق كافه شطب في و في عنها التنازل و للغير الحقوق هذه حواله في و منقول او تجاري او عقاري برهن عيني

 علي التوقيع كذلك و رسميه او عرفيه سواء لذلك الالزمه العقود كافه علي التوقيع و الحجوز عن التنازل و االختصاص و الرهن

 و غيرها و اذنيه مستندات و كمبياالت و شيكات من المعامالت جميع و التراخيص و المستندات و االوراق كافه و المخالصات

 4313   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه التسهيالت طلب مستندات علي التوقيع -ج قيمتها قبض و عنها التنازل و تحويلها

 التسهيالت علي الحصول حق و البنوك من  بمنتد وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حلمى محمد حلمى محمد -  606

   برقم    20191028:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق له و التسهيالت عقود علي التوقيع و البنوك من االئتمانيه

4313 

 ،( موصيه شريكه)  الي متضامنه شريكه من صفتها تعديل -  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد سيد محمد مرام -  607

 3140   برقم    20191028:  تاريخ

 ،( موصيه شريكه)  الي متضامنه شريكه من صفتها تعديل -  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد سيد محمد مرام -  608

 3140   برقم    20191028:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 78 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

(  عام مدير)  سالم سليم عوده سليمان/  السيد تعيين -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد سالم محمد اسماعيل -  609

 7207   برقم    20191028:  تاريخ ، للشركة

 نفس ولهم المجلس تشكيل اعادة -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدماصى محمد رمضان محمود -  610

 4575   برقم    20191028:  تاريخ ،. السابق االدارة مجلس اختصاصات

 نفس ولهم المجلس تشكيل اعادة -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدماصى محمد رمضان محمود -  611

 4575   برقم    20191028:  تاريخ ،. السابق االدارة مجلس اختصاصات

 نفس ولهم المجلس تشكيل ةاعاد -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدماصى محمد رمضان محمود -  612

 4575   برقم    20191028:  تاريخ ،. السابق االدارة مجلس اختصاصات

 مجلس اختصاصات نفس ولهم المجلس تشكيل اعادة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد الدايم عبد محمد سميحه -  613

 4575   برقم    20191028:  تاريخ ،. السابق االدارة

 مجلس اختصاصات نفس ولهم المجلس تشكيل اعادة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد الدايم عبد محمد سميحه -  614

 4575   برقم    20191028:  تاريخ ،. السابق االدارة

 مجلس اختصاصات نفس ولهم المجلس تشكيل اعادة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد الدايم عبد محمد سميحه -  615

 4575   برقم    20191028:  تاريخ ،. السابق االدارة

 اختصاصات نفس ولهم المجلس تشكيل اعادة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زعرب محمد ابراهيم شحادة سلمي -  616

 4575   برقم    20191028:  تاريخ ،. السابق االدارة مجلس

 اختصاصات نفس ولهم المجلس تشكيل اعادة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زعرب محمد ابراهيم شحادة سلمي -  617

 4575   برقم    20191028:  تاريخ ،. السابق االدارة مجلس

 اختصاصات نفس ولهم المجلس تشكيل اعادة -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زعرب محمد ابراهيم شحادة سلمي -  618

 4575   برقم    20191028:  تاريخ ،. بقالسا االدارة مجلس

  الرسمية الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  فانوس فاروق مدحت -  619

 اوسع الصدد هذا فى  له و  الغير مع عالقتها فى الشركة يمثل و( , منفردا  )  سليمان فانوس فاروق مدحت/  السيد المتضامن للشريك

 قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات

 و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال

 4005   برقم    20191029:  تاريخ ، خطابات اصدار و البنكية  الحسابات غلق و فتح

 و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الضمان شهادات و  شريك و مدير  بسيطة توصية  فانوس فاروق مدحت -  620

 ممتلكاتها و الشركة الصول البيع و الشراء عقود على التوقيع حق كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و المصارف

 حق كذلك و العقارى الشهر امام الشركة باسم للغير او للنفس وذلك لمصلحتها و الشركة باسم السيارات و االراضى و العقارية

 وكالء  و مستخدمى عزل و تعيين فى الحق و لمصلحتها و الشركة باسم  للغير او للنفس الرهن و القرض عقود على التوقيع

 4005   برقم    20191029:  تاريخ ، و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة

 كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل  شريك و مدير  بسيطة توصية  فانوس فاروق مدحت -  621

 و الشركات تاسيس  عقود على التوقيع حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود

 الغير تفويض و  الغير و البنوك لصالح توكيل حق كذلك و   التجاريه العالمات ادارات مع والتعامل محوها و تعديلها و بها االندماج

 4005   برقم    20191029:  تاريخ ، الموصيين الشركاء عدا فيما ذكر ما بعض او كل فى

 احمد/  االستاذ السيد من بدال    العربي االستثمار لبنك ممثلة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عالوي حسن محمد هالة -  622

 312   برقم    20191030:  تاريخ ، عثمان المجيد عبد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 79 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 481   برقم    20191030:  تاريخ ،( استقاله)   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  العثمانى مزيان محمد -  623

 58   برقم    20191031:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عون المعاطى ابو جمال حسن -  624

 58   برقم    20191031:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر محمد وحيد محمد -  625

 58   برقم    20191031:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزيات حسن احمد ءعال شريف -  626

 58   برقم    20191031:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لحام نعمه توفيق يوسف توفيق -  627

 58   برقم    20191031:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عون المعاطي ابو جمال اميره -  628

 58   برقم    20191031:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا رزق منير احمد نبيل -  629

 58   برقم    20191031:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عون ابوالمعاطى جمال الدين عالء -  630

 58   برقم    20191031:  تاريخ ، الخبره ذوي من  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عون المعاطى ابو جمال حسن -  631

 58   برقم    20191031:  تاريخ ، الخبره ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر محمد وحيد محمد -  632

   برقم    20191031:  تاريخ ، الخبره ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزيات حسن احمد عالء شريف -  633

58 

 58   برقم    20191031:  تاريخ ، الخبره ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لحام نعمه توفيق يوسف توفيق -  634

 58   برقم    20191031:  تاريخ ، الخبره ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عون المعاطي ابو جمال اميره -  635

 58   برقم    20191031:  تاريخ ، الخبره ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا رزق منير احمد نبيل -  636

   برقم    20191031:  تاريخ ، الخبره ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عون ابوالمعاطى جمال الدين عالء -  637

58 

 االختصاصات و الصالحيات كافة علي االبقاء مع -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عون المعاطى ابو جمال حسن -  638

 58   برقم    20191031:  تاريخ ،. تغير أو تعديل دونما هي كما

 هي كما االختصاصات و الصالحيات كافة علي االبقاء مع -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ماهر محمد وحيد محمد -  639

 58   برقم    20191031:  تاريخ ،. تغير أو تعديل دونما

 االختصاصات و الصالحيات كافة علي االبقاء مع -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزيات حسن احمد عالء شريف -  640

 58   برقم    20191031:  تاريخ ،. تغير أو تعديل دونما هي كما

 االختصاصات و الصالحيات كافة علي االبقاء مع -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لحام نعمه توفيق يوسف توفيق -  641

 58   برقم    20191031:  تاريخ ،. تغير أو تعديل دونما هي كما

 اصاتاالختص و الصالحيات كافة علي االبقاء مع -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عون المعاطي ابو جمال اميره -  642

 58   برقم    20191031:  تاريخ ،. تغير أو تعديل دونما هي كما

 هي كما االختصاصات و الصالحيات كافة علي االبقاء مع -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا رزق منير احمد نبيل -  643

 58   برقم    20191031:  تاريخ ،. تغير أو تعديل دونما

 و الصالحيات كافة علي االبقاء مع -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عون ابوالمعاطى جمال الدين عالء -  644

 58   برقم    20191031:  تاريخ ،. تغير أو تعديل دونما هي كما االختصاصات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 80 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مجلس رئيس" الكناني ابراهيم معن مصطفي/  للسيد -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الكنانى ابراهيم معن مصطفى -  645

 شادي/  والسيد" المالي المدير" الكناني معن مصطفي محمد/  والسيد" المصنع مدير" الكناني معن مصطفي رامي/  والسيد" اإلدارة

 بجميع الشيكات علي التوقيع حق -:التالي النحو علي منفردين او مجتمعين واالدارة التوقيع حق" العام المدير" الكناني معن مصطفي

 الي و من الشركة اموال وايداع وسحب العربية مصر جمهورية وداخل خارج والصفقات والقروض والرهون العقود وابرام البنوك

 3457   برقم    20191031:  تاريخ ، والتعامل وعزلهم الموظفين تعيين في الحق ولهم البنوك جميع

 والمواني والجمارك الهيئات جميع امام الشركة باسم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الكنانى ابراهيم معن مصطفى -  646

 انواعها بكافة االسهم وشراء بيع في المال وسوق الحربي واالمن الدفاع وزراة و الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والمطارات

 والعقارات منقوالتوال والبضائع والمهمات المواد جميع شراء حق ولهم االستثمار وهيئة البترول وزارة و الصناعية والتنمية

 علي بالنفع يعود مما مهامهم لمباشرة الالزمه الصالحيات كافة ولهم والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع واالراضى

 3457   برقم    20191031:  تاريخ ،. ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل في الحق ولهم المساهمين مصلة

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20191002:  تاريخ ، 1888  2024/09/27 الي يجدد  عفيفى محمد مصطفى محمد لصاحبها بالست جولدن -  1

36601 

 ، 1897  2024/8/20 الي يجدد  مدكور حسنين فؤاد محمود مصطفى لصاحبها(  حورس)  العقارى لالستثمار االستشارية -  2

 5870   برقم    20191003:  تاريخ

    20191008:  تاريخ ، 1925  2023/12/01 الي يجدد  احمد احمد مأمون ياسر  لصاحبها السائل الصابون لتصنيع سينا -  3

 5646   برقم

:  تاريخ ، 1934  2023/2/8 الي يجدد  السيد السيد احمد هدى لصاحبها البناء مواد تجارة و العمومية للتوريدات الهدى -  4

 2074   برقم    20191009

:  تاريخ ، 1954  2022/9/11 الي يجدد  الطوانسى سيد سالمه محمد السيد لصاحبها  العمومية للتوريدات اإليطالية -  5

 4901   برقم    20191014



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 81 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    20191015:  تاريخ ، 1963  2020/4/1 الي يجدد  الكشكى احمد احمد دعاء لصاحبها الكهربائيه االدوات لتجارة الحجاز -  6

 70   برقم

    20191015:  تاريخ ، 1965  2023/11/18 الي دديج  السيد على محمد محمود لصاحبها السيارات لخدمات كار فرست -  7

 2619   برقم

 348   برقم    20191020:  تاريخ ، 2015  2020/06/06 الي يجدد  على ابراهيم هالة لصاحبها الصحية لالدوات الفتح -  8

 348   برقم    20191020:  تاريخ ، 2014  2015/06/06 الي يجدد  على ابراهيم هالة لصاحبها الصحية لالدوات الفتح -  9

   برقم    20191020:  تاريخ ، 2017  2020/06/06 الي يجدد  على حافظ احمد رضا لصاحبتها باور اليكتريك تكنو -  10

351 

   برقم    20191020:  تاريخ ، 2016  2015/06/06 الي يجدد  على حافظ احمد رضا لصاحبتها باور اليكتريك تكنو -  11

351 

:  تاريخ ، 2018  2024/9/25 الي يجدد  القاضى ابراهيم محمد ابراهيم لصاحبها( القاضى) للسيارات مصر نهضة -  12

 4251   برقم    20191020

:  تاريخ ، 2032  2022/2/13 الي يجدد.  شعالن حسن أحمد عثمان أحمد لصاحبها الزراعى لالستثمار العثمانية -  13

 4585   برقم    20191021

   برقم    20191022:  تاريخ ، 2052  2022/2/14 الي يجدد  سعيد سالم غصوب سامى لصاحبها العالمية للعطور الفى -  14

4586 

:  تاريخ ، 2057  2023/11/23 الي يجدد  صالح محمد مصطفى محمد محمود لصاحبها الصناعية للمنظفات العالمية -  15

 5637   برقم    20191022

:  تاريخ ، 2093  2023/3/24 الي يجدد  سالم محمد احمد مصطفى لصاحبها توتال الصناعية المنظفات النتاج ةالعربي -  16

 5333   برقم    20191027

 36836   برقم    20191027:  تاريخ ، 2087  2024/11/4 الي يجدد  تادرس وهبة منير ايهاب انترناشونال بترولفت -  17

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 102541   برقم    20191001:  تاريخ ، 1874  2024/10/3 الي يجدد  م م ش للصناعه النيل دلتا -  1

    20191001:  تاريخ ، 1876  2024/10/1 الي يجدد(   النوران)  السكر لصناعه الشرقية:  الى التجارى االسم تعديل -  2

 5911   قمبر

 5911   برقم    20191001:  تاريخ ، 1876  2024/10/1 الي يجدد  السكر لصناعه الشرقية -  3

   برقم    20191002:  تاريخ ، 1890  2024/10/21 الي يجدد  Agro & Exportِ    الزراعى لإلستثمار إكسبورت اجرو -  4

5927 

 3090   برقم    20191002:  تاريخ ، 1885  2024/10/9 الي يجدد  التعليمية للخدمات الصفوة -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 82 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، 1885  2024/10/9 الي يجدد(   الخاصة الصفوة مدارس)  التعليمية للخدمات الصفوة:  الى الشركة اسم تعديل -  6

 3090   برقم    20191002

   برقم    20191003:  تاريخ ، 1903  2024/09/13 الي يجدد  بالسويس العامة الحرة المناطق بنظام للكيماويات النيل -  7

3065 

  شلبي محمد السيد صابر -  8

 5232   برقم    20191003:  تاريخ ، 1900  2023/02/19 الي يجدد  إسماعيل المنعم عبد محمد و

   برقم    20191003:  تاريخ ، 1898  2024/09/26 الي يجدد(   شريكيه و وسيع خليل وسيع) المعدنيه للصناعات العربيه -  9

4247 

 الي يجدد(   رشدى الرحمن عبد ومحمد نظيم ياسر) المتطورة والصناعات المعادن لتكنولوجيا الدوليه المصريه الشركة -  10

 4060   برقم    20191003:  تاريخ ، 1899  2024/06/06

   برقم    20191007:  تاريخ ، 1909  2024/5/10 الي يجدد  الدم وامراض الطبية للتحاليل التخصصى االسماعيلية مركز -  11

27565 

:  تاريخ ، 1915  2023/11/26 الي يجدد  شركاة و الفقى يوسف حامد محمد رجب:  الى التجارى االسم تعديل -  12

 35737   برقم    20191007

 الي يجدد(  2019/10/7 في بورسعيد استثمار سجل مكتب الي السجل نقل تم)  وشريكته الفقى يوسف حامد محمد رجب -  13

 35737   برقم    20191007:  تاريخ ، 1915  2023/11/26

:  تاريخ ، 1915  2023/11/26 الي يجدد  شركاة و الفقى يوسف حامد محمد رجب:  الى التجارى االسم تعديل -  14

 35737   برقم    20191007

 الي يجدد(  2019/10/7 في بورسعيد استثمار سجل مكتب الي السجل نقل تم)  وشريكته الفقى يوسف حامد محمد رجب -  15

 35737   برقم    20191007:  تاريخ ، 1915  2023/11/26

 3088   برقم    20191007:  تاريخ ، 1912  2024/10/7 الي يجدد  شريكه و المنسى ابراهيم محمد احمد شركة -  16

 3004   برقم    20191007:  تاريخ ، 1908  2024/7/30 الي يجدد  التعليمية للخدمات االوائل -  17

 2950   برقم    20191008:  تاريخ ، 1927  2024/06/27 الي يجدد  شركاه و ربيع النبوى محمد جابر -  18
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