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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20191113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جندي شاكر سمير دينا لصاحبها  BENZ MR ار ام بنز -  1

 االساسيه بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح -أ ومنها الصحراويه و البور االراضي استزراع و استصالح -1 عن 8664 برقم

 الغراض مخصصه االرضي تكون ان الحالتين في ويشترط المستصلحه االراضي استزراع-ب لالستزراع قابله تجعلها التي

 بقرارا ورد ما مراعاه مع.  الغمر بطريق الري ليس و االستزراع في الحديثه الري طرق تستخدم ان و االستزراع و االستصالح

 رقم بقانون المرسوم و 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس

 - االسماعيليه ثالث - الحرفي العاشره المنطقه 67 بلوك:  بجهة ، -2 تعديالتها و 2012 لسنه 14

 20191113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جندي شاكر سمير دينا لصاحبها  BENZ MR ار ام بنز -  2

 االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي ومركز ماليه حسابات افراد المنشأه التزام مع  للغير السيارات تاجير عن 8664 برقم

 احكام مراعاه مع القانون بذات الوارده الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع وكذا 2017 لسنه 72 رقم

 بلوك:  بجهة ، االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانيبن

 - االسماعيليه ثالث - الحرفي العاشره المنطقه 67

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   مهدي ابراهيم مهدي ممدوح)  لصاحبها الورقيه للمنتجات الزهور -  3

 القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع.  الورقيه المنتجات لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه عن 8659 برقم 20191106

 فايد مركز الحديد السكه بجوار فايد قمه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه

 و اقامه عن 8676 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالحسن محمد عبدهللا محمود -  4

 كافه على الحصول على و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع البالستيك االكياس كبس و لقص مصنع تشغيل

 ابوصوير المعاهده شارع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص

 ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم علي نجاه لصاحبها 3brothers pharma فارما برازر ثري -  5

 االغذيه و الغذائيه المكمالت و االدويه تغليف و تعبئه و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه عن 8665 برقم 20191114 فى قيد

 الدور:  بجهة ، انواعها بجميع الطبيه المستحضرات و المنظفات و الغذائيه المكمالت مركزات و الطبيه المستلزمات و الخاصه

 الثالثه الصناعيه بالمنطقه التجميل مستحضرات و للعطور الحلو شركه بمصنع العلوي الرابع

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان سليمان الدين نور لصاحبها هالمعدني للصناعات الدين نور -  6

 القرارات و القواعد و القوانين احكام مراعاه مع المعدنيه المعلبات لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه عن 8666 برقم 20191114

 المعاهده غرب حي ج شريحه شارع:  بجهة ، االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركة علي و الساريه

 - غرب القنطره مركز

 ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم السيد الاله عبد بخيت سامح لصاحبها الجرانيت و للرخام السعود ابو -  7

 و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع الجرانيت و الرخام لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة عن 8672 برقم 20191119 فى قيد

 - الحجاز قرية 2 الكيلو:  بجهة ، االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات

 - ابوصوير

8  - FINANCE فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين بهيج محمد هيثم محمد لصاحبها فايننس 

 مراكز اقامه.  المعلومات تكنولوجيا نقل مراكز و الباحثين العداد تدريب مراكز اداره و انشاء عن 8662 برقم 20191111

 لالنشطه مستقل مالي مركز و مستقله ماليه حسابات بافراد المنشاه التزام مع.  الطفل مهارات و البشريه الموارد تنميه و لتدريب

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

 ، مراعاه مع.  القانون بذات الوارده الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم كذلك و 2017 لسنه 72 رقم

 االسماعيليه ثان السالم حي الصنايع امام  االرضي الدور 1 عماره:  بجهة
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9  - FINANCE فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين بهيج محمد هيثم محمد لصاحبها فايننس 

 رةلمباش الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارت و القوانين احكام عن 8662 برقم 20191111

 االسماعيليه ثان السالم حي الصنايع امام  االرضي الدور 1 عماره:  بجهة ، نشاطها

 قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   زعيتر عبدالمجيد ابراهيم رجب)  لصاحبها الورق تحويل و لقص االمانه -  10

 القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع الورق تحويل و لقص مصنع تشغيل و اقامه عن 8669 برقم 20191118 فى

 ابوصوير العطاره:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول المنشاه على و الساريه

 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفيفي سالم السيد اشرف لصاحبها الكهربائيه االجهزه تجميع و لتصنيع جاز الفا -  11

 احكام مراعاه مع المنزليه و الكهربائيه االجهزه تجميع و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه عن 8683 برقم 20191126 فى قيد ،

 61:  بجهة ، االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص كافة علي الحصول المنشاءه علي و الساريه القرارات و القواعد و القوانين

 - االسماعيليه ثان - السالم حي - الدقهليه ش

 رأس ، فرد تاجر ،  باالسماعيليه عامه حره منطقه -( الهيفي براك حطاب عناد مبارك)  لصاحبها الجوارب لصناعه اوزيس -  12

 - 2م2059.5 بمساحه:  بجهة ، الجوارب انواع كافة تصنيع عن 8687 برقم 20191127 فى قيد ، 100000.000  ، ماله

 - باالسماعيليه العامه الحره المنطقه

 فى قيد ، 1200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغني سيد محمود اسامه علي لصاحبها حرة منطقه تك ستار -  13

 التكييف اجهزه و صناعيه و منزليه شفاطات و مراوح من المنزليه االجهزه تجميع و تصنيع عن 8656 برقم 20191104

 مع ذلك و. المجففات و الغساالت و الميكرويف اجهزه و الغاز و الكهربائيه السخانات و الشاشات و التكييف اجزاء و الصحراوي

 براي الوارده الهندسيه االشتراطات بكافه االلتزام. السنويه الصادرات حجم من%100 بنسبه البالد التصديرلخارج:  يلي ما مراعاه

 منع و البيئه على المحافظه بشروط االتزام.بالنشاط المعنيه الجهات من الالزمه موافقات على الحصول.  بالمنطقه الهندسيه االداره

 متر 8000 بمساحه باالسماعيليه العامه الحره المنطقه:  بجهة ، االلتزام. التلوث

 فى قيد ، 1200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغني سيد محمود اسامه علي لصاحبها حرة منطقه تك ستار -  14

 ،.  الصناعي الصرف مخلفات لمعالجه وحده توفير. الحريق و المدني الدفاع اشتراطات باستيفاء عن 8656 برقم 20191104

 متر 8000 بمساحه باالسماعيليه العامه الحره المنطقه:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل اداره و إقامة-1   ،  شركة   Read Sea Clinics كلينيكس سى رد -  1

 . طبية أو عالجية أنشطة من تضمه وما

 تقديم -4 الطبيه بالمعدات الخاصه العيادات تجهيز -3 العالجيه او التشخبصيه الطبيه المراكز اداره و تشغيل و اقامه -2

 و المال راس زياده بمناسبه بالتقييم المتعلقه الدراسات و االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  االستشارات

   لهاما ،رأس   المال راس زياده بمناسبه بالتقييم المتعلقه الشركات النشطه الماليه االوراق عن الماليه االستشارات كذا اذ االستحواذ

 العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل اداره و إقامة-1 عن ، 8682 برقم 20191125 فى ،قيدت 10000.000

 . طبية أو عالجية أنشطة من تضمه وما

 تقديم -4 الطبيه بالمعدات الخاصه العيادات تجهيز -3 العالجيه او التشخبصيه الطبيه المراكز اداره و تشغيل و اقامه -2

 و المال راس زياده بمناسبه بالتقييم المتعلقه الدراسات و االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  االستشارات

 192:  بجهة ، المال راس زياده بمناسبه بالتقييم المتعلقه الشركات النشطه الماليه االوراق عن الماليه االستشارات كذا اذ االستحواذ

 -االسماعيليه ثان - الشهداء منشيه عامر الحكيم عبد ش

 الشركات النشطه الماليه االوراق عن الماليه االستشارات كذا و االسحواذ و  ،  شركة   Read Sea Clinics كلينيكس سى رد -  2

  ان للشركة يجوز.  التنفيذيه الئحته و المال راس سوق قانون من 27 الماده في عليها المنصوص الماليه االوراق مجال في العامله

 في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك
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 الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر

 كذا و االسحواذ و عن ، 8682 برقم 20191125 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   القوانين احكم مراعاه مع التنفيذيه

 من 27 الماده في عليها المنصوص الماليه االوراق مجال في العامله الشركات النشطه الماليه االوراق عن الماليه االستشارات

 اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك  ان للشركة يجوز.  التنفيذيه الئحته و المال راس سوق قانون

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

 عامر الحكيم عبد ش 192:  بجهة ، القوانين احكم مراعاه مع التنفيذيه الئحته و القانون مالحكا طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها

 -االسماعيليه ثان - الشهداء منشيه

 كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارات و اللوائح و  ،  شركة   Read Sea Clinics كلينيكس سى رد -  3

 القرارات و اللوائح و عن ، 8682 برقم 20191125 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص

 الشهداء منشيه عامر الحكيم عبد ش 192:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه

 -االسماعيليه ثان -

 يجوز.  االطفال قدرات و مهارات لتنميه مركز اقامه   ،  شركة   children world القدرات و المهارات لتنميه االطفال عالم -  4

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

 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

 الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكم مراعاه مع التنفيذيه الئحته

 قدرات و مهارات لتنميه مركز اقامه عن ، 8673 برقم 20191120 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشره

 تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك  ان للشركة يجوز.  االطفال

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

 كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكم مراعاه مع التنفيذيه الئحته و القانون الحكام

 - المركزي الكبير التل مستشفي خلف - البعالوه موقف بجوار:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص

 بالخدمات القيام و البتروليه الخدمات تقديم.  العامه التوريدات و العامه المقاوالت  ،  شركة   oil marine مارين اويل -  5

 الغاز استقبال محطات صيانه و اداره و اقامه.  البتروليه الحفر معدات و اجهزه صيانه و ايجار.  البترولي باالستكشاف المتعلقه

 مناطق و قرى و مدن من االستخدام مواقع الي االنتاج مواقع من غازال شبكات مد او للتوزيع اعداده او تغييره اعاده او الطبييعي

 محطات تركيب و صيانه و تشغيل و ادارة و اقامه.  البترول نقل ذلك يشمل وال,  االنابيب او المتخصصه الناقالت بواسطه تنمية

 التوريدات و العامه المقاوالت عن ، 8660 برقم 20191106 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   تكريرها و المياه تحليه

 البتروليه الحفر معدات و اجهزه صيانه و ايجار.  البترولي باالستكشاف المتعلقه بالخدمات القيام و البتروليه الخدمات تقديم.  العامه

 الي االنتاج مواقع من الغاز شبكات مد او للتوزيع اعداده او تغييره اعاده او الطبييعي الغاز استقبال محطات صيانه و اداره و اقامه. 

 و اقامه.  البترول نقل ذلك يشمل وال,  االنابيب او المتخصصه الناقالت بواسطه تنمية مناطق و قرى و مدن من االستخدام مواقع

 الصناعيه المنطقه 31/32 رقم بالعقار اداري مبنى:  بجهة ، تكريرها و المياه تحليه محطات تركيب و صيانه و تشغيل و ادارة

 السويس عتاقه

 للمعايير وفقا تدويرها و معالجتها و نقلها خطوط و توزيعها شبكات و ضخها و رفعها و  ،  شركة   oil marine مارين اويل -  6

 السفن صيانه.  المياه محطات و البتروليه المحطات(تنكات) خزانات تجميع و صيانه و تركيب.الشأن هذا في المقرره العلميه و الفنيه

 و البترول خطوط و انابيب محطات و الغاز و البترول تجميع محطات تركيب و صيانه و اقامه.  السفن استئجار و تاجير و تملك و

 او مصلحه لها تكون ان للشركه يجوز.  المعدنيه المواد و التربه و البترول تحليل اجهزه و معامل تاجير و تشغيل و اقامه.  الغاز

 شبكات و ضخها و رفعها و عن ، 8660 برقم 20191106 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   من وجه باي تشترك

 خزانات تجميع و صيانه و تركيب.الشأن هذا في المقرره العلميه و الفنيه للمعايير وفقا تدويرها و معالجتها و نقلها خطوط و توزيعها

 محطات تركيب و صيانه و اقامه.  السفن استئجار و تاجير و تملك و السفن صيانه.  المياه محطات و البتروليه المحطات(تنكات)

 و البترول تحليل اجهزه و معامل تاجير و تشغيل و اقامه.  الغاز و البترول خطوط و انابيب محطات و الغاز و البترول تجميع

 31/32 رقم بالعقار اداري مبنى:  بجهة ، من وجه باي تشترك او مصلحه لها تكون ان للشركه يجوز.  المعدنيه المواد و التربه

 السويس عتاقه الصناعيه المنطقه

 على تعاونها قد الني او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه  ،  شركة   oil marine مارين اويل -  7

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

 التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارت و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع التنفيذيه الئحته و القانون

 غيرها و الشركات مع الوجوه عن ، 8660 برقم 20191106 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 في نتدمج ان ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد الني او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي

 القرارت و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع التنفيذيه الئحته و القانون الحكام طبقا ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات

 المنطقه 31/32 رقم بالعقار اداري مبنى:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه

 السويس عتاقه الصناعيه

 و انواعها هبكاف الجاهزه المالبس لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه  ،  شركة   للمنسوجات انترناشيونال ايجيبت شينجدا -  8

 تشغيل و اقامه عن ، 8667 برقم 20191118 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  الموضه اكسسوارات و المنسوجات

 بداخل مربع متر 9357.25 مساحه:  بجهة ، الموضه اكسسوارات و المنسوجات و انواعها بكافه الجاهزه المالبس لتصنيع مصنع

 العامه الحره المنطقه

 من وجه باى تشترك  ان للشركة يجوز العامه التوريدات و العامه المقاوالت -   ،  شركة   Diar Capital كابيتال ديار -  9

 الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه

 احكم مراعاه مع التنفيذيه الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين

 باى تشترك  ان للشركة يجوز العامه التوريدات و العامه المقاوالت - عن ، 8686 برقم 20191127 فى ،قيدت 100000.000

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

 مع التنفيذيه الئحته و القانون الحكام بقا  ط ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج،

:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكم مراعاه
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 للشركة يجوز. مشتقاته تصنيع و الزيتون لعصر مصنع تشغيل و اقامه   ،  شركة   التجاره و الزيتون لعصر الفيروز ارض -  10

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

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

 لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكم مراعاه مع التنفيذيه

 تصنيع و الزيتون لعصر عمصن تشغيل و اقامه عن ، 8681 برقم 20191124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها

 تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك  ان للشركة يجوز. مشتقاته

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

 كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكم مراعاه مع التنفيذيه الئحته و القانون الحكام

 الزراعيه التنميه و للتعمير االسماعيليه جمعيه المنايف:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص

 بعلميات المتعلقة البترولية الخدمات تقديم   ،  شركة   global oil and gas services سيرفيسز جاز اند اويل جلوبال -  11

 بإنزال المتعلقة الخدمات تقديم -.  البترولية والمضخات الحفر معدات صيانة-  تنشيطها و البترول ابار واختبار وصيانة الحفر

 وصيانة واستئجار وتأجير وتشغيل إدارة المتضمنة والهندسية الفنية واالستشارات الخدمات تقديم -.  االنتاج وأنابيب التغليف مواسير

 مجال في المستخدمة االجهزة وجميع غيارها وقطع ومستلزماتها( التمويلي االيجار ماعدا)البترولية والمعدات والمهمات اآلالت

 ، 8663 برقم 20191112 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   الحفر لعمليات الالزمة الكيماوية والمواد والغاز البترول

 والمضخات الحفر معدات صيانة-  تنشيطها و البترول ابار واختبار وصيانة الحفر بعلميات المتعلقة البترولية الخدمات تقديم عن

 والهندسية يةالفن واالستشارات الخدمات تقديم -.  االنتاج وأنابيب التغليف مواسير بإنزال المتعلقة الخدمات تقديم -.  البترولية

 وقطع ومستلزماتها( التمويلي االيجار ماعدا)البترولية والمعدات والمهمات اآلالت وصيانة واستئجار وتأجير وتشغيل إدارة المتضمنة

 D بلوك 3 قطعه:  بجهة ، الحفر لعمليات الالزمة الكيماوية والمواد والغاز البترول مجال في المستخدمة االجهزة وجميع غيارها

 بعتاقه العامه الحره بالمنطقه مربع م 1000 بمساحه

 مجال في الفنية المشورة تقديم -.  واالنتاج  ،  شركة   global oil and gas services سيرفيسز جاز اند اويل جلوبال -  12

 تجهيز في الشركات تحتاجها التي والمهمات واألجهزة واآلالت المعدات وصيانة وتأجير وتوريد المهنية والسالمة اآلبار حفر

 واختبار صيانة بعلميات المتعلقة البترولية الخدمات تقديم -. الكمبيوتر أجهزة توريد عدا التنقيب مواقع في تحتاجه ما وتنفيذ المواقع

 شركات مواقع داخل الملوثة والتربة البترولية المعدات من االشعاعى التلوث إزالة أعمال وممارسة الحفر ومعدات المواسير خطوط

 8663 برقم 20191112 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   الخدمات تقديم -.  الترسيبات من االسطح ومعالجة البترول

 واألجهزة واآلالت المعدات وصيانة وتأجير وتوريد المهنية والسالمة اآلبار حفر مجال في الفنية المشورة تقديم -.  واالنتاج عن ،

 تقديم -. الكمبيوتر أجهزة توريد عدا التنقيب مواقع في تحتاجه ما وتنفيذ المواقع تجهيز في الشركات تحتاجها التي والمهمات

 من االشعاعى التلوث إزالة أعمال وممارسة الحفر ومعدات المواسير خطوط واختبار صيانة بعلميات المتعلقة البترولية الخدمات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 3 قطعه:  بجهة ، الخدمات تقديم -.  الترسيبات من االسطح ومعالجة البترول شركات مواقع داخل الملوثة والتربة البترولية المعدات

 بعتاقه العامه الحره بالمنطقه مربع م 1000 بمساحه D بلوك

 آبار حفر -. البترولي باالستكشاف المتعلقة  ،  شركة   global oil and gas services سيرفيسز جاز اند اويل جلوبال -  13

 -.  المسلحة للقوات الهندسية بالهية الخاصة عميقة والغير العميقة المياه آبار وحفر البترول ألغراض الالزمة العميقة غير هالميا

 المساندة البحرية الخدمات تقديم -.  غيارها وقطع ومستلزماتها والغاز البترول ومواسير والمهمات واآلالت المعدات وتوريد تخزين

 البحرية والحفارات البترولية الخدمات ومراكب البحرية القطر مراكب واستئجار تأجير ذلك ويشمل واالستكشاف الحفر لعمليات

 برقم 20191112 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   في العاملة المعفاة والجهات للشركات وذلك. )  ومستلزماتها

 العميقة المياه آبار وحفر البترول ألغراض الالزمة العميقة غير المياه آبار حفر -. البترولي باالستكشاف المتعلقة عن ، 8663

 والغاز البترول ومواسير والمهمات واآلالت المعدات وتوريد تخزين -.  المسلحة للقوات الهندسية بالهية الخاصة عميقة والغير

 مراكب واستئجار تأجير ذلك ويشمل واالستكشاف الحفر لعمليات المساندة البحرية الخدمات تقديم -.  غيارها وقطع ومستلزماتها

:  بجهة ، في العاملة المعفاة والجهات للشركات وذلك. )  ومستلزماتها البحرية والحفارات البترولية الخدمات ومراكب البحرية القطر

 بعتاقه العامه الحره بالمنطقه مربع م 1000 بمساحه D بلوك 3 قطعه

 تحت والتنقيب واالستكشاف البحث مجاالت  ،  شركة   global oil and gas services سيرفيسز جاز اند اويل جلوبال -  14

 بنسبة للشركةبالتعامل السماح مع الحرة المناطق ومشروعات العربية مصر جمهورية خارج العاملة والشركات البترول وزراة مظلة

 يجوز(.  البترول وزارة مظلة العاملةتحت معفأة الغير والشركات الجهات مع المحلي السوق في السنوية تعامالتها حجم من% 20

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

 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 خارج العاملة والشركات البترول وزراة مظلة تحت والتنقيب واالستكشاف البحث مجاالت عن ، 8663 برقم 20191112

 السوق في السنوية تعامالتها حجم من% 20 بنسبة للشركةبالتعامل السماح مع الحرة المناطق ومشروعات العربية مصر جمهورية

 باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز(.  البترول وزارة مظلة العاملةتحت معفأة الغير والشركات الجهات مع المحلي

 في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او شبيهةباعمالها اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه

 بعتاقه العامه الحره بالمنطقه مربع م 1000 بمساحه D بلوك 3 قطعه:  بجهة ، في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج

 ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات  ،  شركة   global oil and gas services سيرفيسز جاز اند اويل جلوبال -  15

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

 السالفة الهيئات عن ، 8663 برقم 20191112 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

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

 الحره بالمنطقه مربع م 1000 بمساحه D بلوك 3 قطعه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 بعتاقه العامه

 تنميه و الكومبيوتر و اللغات مجال في التدريب مراكز تشغيل و اداره و انشاء   ،  شركة   proskills مصر بروسكيلز -  16

 التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك  ان للشركة يجوز و المعتمده الترجمه و االداريه الكوادر و البشريه الموارد

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

 الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكم مراعاه مع التنفيذيه الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه

 برقم 20191119 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و

 و االداريه الكوادر و البشريه الموارد تنميه و الكومبيوتر و اللغات مجال في التدريب مراكز تشغيل و اداره و انشاء عن ، 8671

 التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك  ان للشركة يجوز و المعتمده الترجمه

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

 كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكم مراعاه مع التنفيذيه الئحته و القانون الحكام طبقا  

 _ االسماعيليه ثالث_ غالي عزيز فواد الفريق شارع ا بلوك60 مرق العقار:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  20191128 ، تاريخ وفي  7393 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسي عطوان عزيز عدلي لصاحبها االحذيه لصناعه سيما -  1

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 8656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغني سيد محمود اسامه علي لصاحبها حرة منطقه تك ستار -  1

 متر 8000 بمساحه باالسماعيليه العامه الحره المنطقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191104

 وفي 8658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصفور احمد السيد محمد عمرو لصاحبها السيارات شاشات هلصناع افلون -  2

  السويس خليج شمال عتاقه توسعات بمنطقه 30 القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ

 تاريخ وفي 8659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  مهدي ابراهيم مهدي ممدوح)  لصاحبها الورقيه للمنتجات الزهور -  3

  فايد مركز الحديد السكه بجوار فايد قمه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191106

4  - FINANCE تاريخ وفي 8662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين بهيج محمد هيثم محمد لصاحبها فايننس 

  االسماعيليه ثان السالم حي الصنايع امام  االرضي الدور 1 عماره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191111

 تم 20191113 تاريخ وفي 8664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جندي شاكر سمير دينا لصاحبها  BENZ MR ار ام بنز -  5

 - االسماعيليه ثالث - الحرفي العاشره المنطقه 67 بلوك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وفي 8665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم علي نجاه لصاحبها 3brothers pharma فارما برازر ثري -  6

 مستحضرات و للعطور الحلو شركه بمصنع العلوي الرابع الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ

 الثالثه الصناعيه بالمنطقه لالتجمي

 تاريخ وفي 8666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سليمان الدين نور لصاحبها المعدنيه للصناعات الدين نور -  7

 - غرب القنطره مركز المعاهده غرب حي ج شريحه شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191114

 تاريخ وفي 8669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  زعيتر عبدالمجيد ابراهيم رجب)  لصاحبها الورق تحويل و لقص االمانه -  8

  ابوصوير العطاره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

 وفي 8672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم السيد الاله عبد بخيت سامح لصاحبها الجرانيت و للرخام السعود ابو -  9

 - ابوصوير - الحجاز قرية 2 الكيلو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 8676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسن محمد عبدهللا محمود -  10

 ابوصوير المعاهده شارع ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 7478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، GURKAN TEKIN تكن جوركان لصاحبها - حره منطقه - GNT منشأه -  11

 توب شركة موقع علي 2م1500 مساحه علي GNT لمنشاءه توسع اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191124

  ببورسعيد العامه الحره منطقهال - 22 القطعه H بالصف(  الملغي) انترناشونال

 تاريخ وفي 5496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عزت محمد عاطف لصاحبها ماجنيتك بيو نفرتارى -  12

 بمجمع 5 عنبر 524 الوحده/  ليصبح النشاط ممارسه موقع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191125

 - الند جرين

 وفي 8683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفي سالم السيد اشرف لصاحبها الكهربائيه االجهزه تجميع و لتصنيع جاز الفا -  13

 - االسماعيليه ثان - السالم حي - الدقهليه ش 61 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ

 تم 20191126 تاريخ وفي 1279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود حمدى حسن لصاحبها المصرية المصانع -  14

 رمضان من العاشر 3 أ الصناعيه المنطقه المنطقة 1/20 القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 سبق  ، فرد تاجر ، باالسماعيليه عامه حره منطقه -( الهيفي براك حطاب عناد مبارك)  لصاحبها الجوارب لصناعه اوزيس -  15

 العامه الحره المنطقه - 2م2059.5 بمساحه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 8687    برقم قيده

 - باالسماعيليه

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 3197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر السيد عبده السيد عبده -  1

 البولى من جراكن -3 بروبلين البولى من برطمانات -2 غذائية غير الغراض بالستيكية عبوات -1 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 و-اسبراي - سيلكون -( تيب ماسك) الزق ورق - سلوتيب و شيكرتون لزق -5 كريم ايس او زبادى بالستيك اكواب -4 بروبلين

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص لستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  صنفره روالت

 تاريخ وفي 3197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر السيد عبده السيد عبده لصاحبها البالستيكية للعبوات المر -  2

 -2 غذائية غير الغراض بالستيكية عبوات -1 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191117

 سلوتيب و شيكرتون لزق -5 كريم ايس او زبادى بالستيك اكواب -4 بروبلين البولى من جراكن -3 بروبلين البولى من برطمانات

 وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  صنفره روالت و-اسبراي - سيلكون -( تيب ماسك) الزق ورق -

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص لستصدار

 تعديل تم20191117 تاريخ وفي 3197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر السيد عبده السيد عبده لصاحبها جروب المر -  3

 البولى من برطمانات -2 غذائية غير الغراض بالستيكية عبوات -1 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط

 ماسك) الزق ورق - سلوتيب و شيكرتون لزق -5 كريم ايس او زبادى بالستيك اكواب -4 بروبلين البولى من جراكن -3 بروبلين

 التراخيص لستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  صنفره روالت و-اسبراي - سيلكون -( تيب

 نشاطها لمباشرة الالزمة

  ، فرد تاجر ، المر السيد عبده السيد عبده لصاحبها( golden glue جلو جولدن)  الالصقه المواد و البالستيكيه للمنتجات المر -  4

 عبوات -1 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  اطالنش تعديل تم20191117 تاريخ وفي 3197   برقم قيده سبق

 ايس او زبادى بالستيك اكواب -4 بروبلين البولى من جراكن -3 بروبلين البولى من برطمانات -2 غذائية غير الغراض بالستيكية

 القوانين احكام مراعاة مع.  صنفره روالت و-اسبراي - سيلكون -( تيب ماسك) الزق ورق - سلوتيب و شيكرتون لزق -5 كريم

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص لستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( 2019/11/19بتاريخ العاشر استثمار لمكتب السجل نقل تم)  هللا عبد محمود احمد ابراهيم -  5

 لتر 3 حتى مياه غالية وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 3386

 ايس)  الثلج صناديق و مختلفه مقاسات بالستيك مياه كولمان تصنيع- البالستيكية المنتجات انواع جميع وتصنيع مختلفة احجام

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع مسطح منزلي بوتاجاز تصنيع و مختلفه احجام منزلي كهربائي فرن تجميع و تصنيع -( بوكس

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات

 تاريخ وفي 3386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمود احمد ابراهيم لصاحبها كولر الهندسية للصناعات العالمية -  6

 وتصنيع مختلفة احجام لتر 3 حتى مياه غالية وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  يرالتأش وصف,  النشاط تعديل تم20191119

 تجميع و تصنيع -( بوكس ايس)  الثلج صناديق و مختلفه مقاسات بالستيك مياه كولمان تصنيع- البالستيكية المنتجات انواع جميع

 وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع مسطح منزلي بوتاجاز تصنيع و مختلفه احجام منزلي كهربائي فرن

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص استصدار

 تاريخ وفي 5496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عزت محمد عاطف لصاحبها ماجنيتك بيو نفرتارى -  7

 و المياه ملوحه لمعالجه مغناطيسيه و هندسيه اجهزه لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191125

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على و الري مياه

 تاريخ وفي 7155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سليم صابر رانيا لصاحبتها البالستيكيه للصناعات بالست مكه -  8

 سواء أنواعها و أشكالها بكافة البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191128

 . التغليف و التعبئة منتجات تصنيع و.  السحب أو الحقن أو النفخ بطريق

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

 تاريخ وفي 7155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سليم صابر رانيا لصاحبتها البالستيكية للصناعات الوصايف -  9

 سواء أنواعها و أشكالها بكافة البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191128

 . التغليف و التعبئة منتجات تصنيع و.  السحب أو الحقن أو النفخ بطريق

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 8683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفي سالم السيد اشرف لصاحبها الكهربائيه االجهزه تجميع و لتصنيع جاز الفا -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ

 تم20191113 تاريخ وفي 8664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جندي شاكر سمير دينا لصاحبها  BENZ MR ار ام بنز -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تاريخ وفي 8659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  مهدي ابراهيم مهدي ممدوح)  لصاحبها الورقيه للمنتجات الزهور -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 8676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسن محمد عبدهللا محمود -  4

 استثمار: التأشير

 وفي 8665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم علي نجاه لصاحبها 3brothers pharma فارما برازر ثري -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ

 تاريخ وفي 8666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سليمان الدين نور لصاحبها المعدنيه للصناعات الدين رنو -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 8672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم السيد الاله عبد بخيت سامح لصاحبها الجرانيت و للرخام السعود ابو -  7

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ

8  - FINANCE تاريخ وفي 8662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين بهيج محمد هيثم محمد لصاحبها فايننس 

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111

 سبق  ، فرد تاجر ، باالسماعيليه عامه حره منطقه -( الهيفي براك حطاب عناد مبارك)  لصاحبها الجوارب لصناعه اوزيس -  9

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 8687   برقم قيده

 وفي 8658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصفور احمد السيد محمد عمرو لصاحبها السيارات شاشات لصناعه افلون -  10

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ

 تاريخ وفي 8656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغني سيد محمود اسامه علي لصاحبها حرة منطقه تك ستار -  11

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104

 وفي 8669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  زعيتر عبدالمجيد ابراهيم رجب)  لصاحبها الورق تحويل و لقص االمانه -  12

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20191128 تاريخ وفى ،   7833:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  New star الهندسية للصناعات ستار نيو   - 1

 محو امر  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20191104،   تاريخ وفي 5174، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه البواب محمد يوسف محمد -  1

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 لسنه( 72) القانون الحكام وفقا(  محدوده مسؤليه دات لشركة القانوني الشكل تعديل)  COATING m 4  ـ للدهانات  ام فور -  2

 رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191106،   تاريخ وفي 4312، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية 2017

  جنيه  3300000.000، مالها رأس ليصبح المال

 المال رأس تعديل تم 20191106،   تاريخ وفي 4312، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه فرج إبراهيم على محمود -  3

  جنيه  3300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 لسنه( 72) القانون الحكام وفقا(  محدوده مسؤليه دات لشركة القانوني الشكل تعديل)  COATING m 4  ـ للدهانات  ام فور -  4

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191106،   تاريخ وفي 4312، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات 2017

  جنيه  3300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل

 تعديل تم 20191106،   تاريخ وفي 4312، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات وشريكه فرج إبراهيم على محمود -  5

  جنيه  3300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20191106،   تاريخ وفي 7947، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات ORCS والصناعه للتجاره أوركس -  6

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20191106،   تاريخ وفي 7947، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات ORCS والصناعه للتجاره أوركس -  7

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 20191111،   تاريخ وفي 3400، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و الحفنى حسين ابراهيم محمد -  8

  جنيه  15000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و احمد ابراهيم احمد محمد شركه -  9

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكيه و ابراهيم احمد محمد -  10

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و ابراهيم احمد محمد -  11

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه ابراهيم احمد محمد -  12

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه احمد ابراهيم احمد محمد -  13

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه احمد ابراهيم احمد محمد -  14

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و احمد ابراهيم احمد محمد شركه -  15

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 المال رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكيه و ابراهيم احمد محمد -  16

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و ابراهيم احمد محمد -  17

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه ابراهيم احمد محمد -  18

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكيه احمد ابراهيم احمد محمد -  19

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه احمد ابراهيم احمد محمد -  20

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و احمد ابراهيم احمد محمد شركه -  21

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 المال رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكيه و ابراهيم احمد محمد -  22

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و ابراهيم احمد محمد -  23

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه ابراهيم احمد محمد -  24

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكيه احمد ابراهيم احمد محمد -  25

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه احمد ابراهيم احمد محمد -  26

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و احمد ابراهيم احمد محمد شركه -  27

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكيه و ابراهيم احمد محمد -  28

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و ابراهيم احمد محمد -  29

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه ابراهيم احمد محمد -  30

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه احمد ابراهيم احمد محمد -  31

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 103292، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه احمد ابراهيم احمد محمد -  32

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   تاريخ وفي 4361، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية( وشركاه هالل سالم امين سالم) مصر الفضية والنجمه الهالل -  33

  جنيه  30000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191117،

   تاريخ وفي 4361، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( وشركاه هالل سالم امين سالم) مصر لفضيةا والنجمه الهالل -  34

  جنيه  30000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191117،

 تعديل تم 20191124،   تاريخ وفي 6898، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عدالن موسى عبده عادل وائل -  35

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 قيدها سبق ،  بسيطة توصية( وشركاه بشر منصور محمد باهلل المعتز محمد) جالس سيتى نيو الزجاج لتصنيع اللواء شركة -  36

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191126،   تاريخ وفي 3902، برقم

  جنيه  50000000.000،

 المال رأس تعديل تم 20191126،   تاريخ وفي 3902، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته باهلل المعتز محمد حازم -  37

  جنيه  50000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم 20191126،   تاريخ وفي 3384، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات لوجستيك ماجنوم -  38

  جنيه  20000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 6611    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، Pyramids For Tires Manufacture اإلطارات لتصنيع براميدز -  1

 اجمالية بمساحه c9 قبلى بمنطقة D رقم القطعة/الي الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ

 في تمثل و D االرض قطعه علي القائم للمشروع كتوسع وذلك- 2م18000 بمساحه c9 قبلي بمنطقه  Cاالرض قطعهو.2م49000

 (191 الي 158)  من ارقام القطع مجملها

 وفي 6611    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، Pyramids For Tires Manufacture اإلطارات لتصنيع براميدز -  2

 C9 قبلي الصناعيه بالمنطقه D , C قطعتي بين الفاصل الشارع و ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ

 - بورسعيد جنوب الصناعيه المنطقه - 2م 71097.3 اجماليه بمساحه ذلك و 2م 4097.3 اجمالي بمسطح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 6611    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، Pyramids for tires manufacture االطارات لتصنيع براميدز -  3

 اجمالية بمساحه c9 قبلى بمنطقة D رقم القطعة/الي الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105

 في تمثل و D االرض قطعه علي القائم للمشروع كتوسع وذلك- 2م18000 بمساحه c9 قبلي بمنطقه  Cاالرض وقطعه.2م49000

 (191 الي 158)  من ارقام القطع هامجمل

 تاريخ وفي 6611    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، Pyramids for tires manufacture االطارات لتصنيع براميدز -  4

 بمسطح C9 قبلي الصناعيه بالمنطقه D , C قطعتي بين الفاصل الشارع و ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105

 - بورسعيد جنوب الصناعيه المنطقه - 2م 71097.3 اجماليه بمساحه ذلك و 2م 4097.3 اجمالي

 تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 7947    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، ORCS والصناعه للتجاره أوركس -  5

 - 3 شقه 3 الدور - و مدخل -1 سنتر المصريه - االردنيه - رمضان من العاشر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاة و جمال احمد -  6

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

 تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و عصر اسماعيل العظيم عبد رأفت -  7

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

 تم 20191107 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، 00 شريكيه و عصر اسماعيل العظيم عبد رأفت -  8

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

 تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه الشحات محمد ابراهيم احمد -  9

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

 تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكيها و الرشيدى حسن محمد عزة -  10

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

 تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 3400    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الحفنى حسين ابراهيم محمد -  11

 بورسعيد جنوب الصناعية المنطقة 2م 8840 بمساحة ب16 رقم القطعة - السمكى الحوض بحرى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  السمكي الحوض بحري الصناعيه بالمنطقه 2م3500 بمساحه للشركة توسعات ب16 القطعه وباقي

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 7456    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الكيماوية للصناعات السويدي -  12

 لالستثمار الصينيه المصريه الشركة ارض( / 1-5)  رقم قطعه مساحه ضمن/  ليصبح الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 السويس خليج غرب شمال الصناعيه المنطقه

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 5997    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الطوبشى محمد متولى عبده -  13

 - بورسعيد جنوب الصناعية بالمنطقة(  104,  103، 102) أرقام القطع - السمكي الحوض بحري ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 سعيد بور

 تم 20191114 تاريخ وفي 3749    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، العلمية التنمية و للتطوير الخير سنابل -  14

 - 2م8827.5 بمساحه 47 المجاوره بمركز 2/3 رقم قطعه في الفرع عنوان توضيح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  15

 منطقه 7 رقم القطعه/  ليصبح الرئيسي المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 القيد يمحي بذلك و الجديده القاهره مدينه - الثالث التجمع السخنه العين القطاميه طريق شمال الصناعيه المنطقه الصغيريه الصناعات

 - االسماعيليه استثمار من

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  16

 الصناعات منطقه 7 رقم القطعه/  ليصبح الرئيسي المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

 من القيد يمحي بذلك و الجديده القاهره مدينه - الثالث التجمع السخنه العين القطاميه طريق شمال الصناعيه المنطقه الصغيريه

 - االسماعيليه استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  17

 منطقه 7 رقم القطعه/  ليصبح الرئيسي المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 القيد يمحي بذلك و الجديده القاهره مدينه - الثالث التجمع السخنه العين القطاميه طريق شمال الصناعيه المنطقه الصغيريه الصناعات

 - االسماعيليه استثمار من

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  18

 الصناعات منطقه 7 رقم القطعه/  ليصبح الرئيسي المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

 من القيد يمحي بذلك و الجديده القاهره مدينه - الثالث التجمع السخنه العين القطاميه طريق شمال الصناعيه المنطقه الصغيريه

 - االسماعيليه استثمار

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  19

 منطقه 7 رقم القطعه/  ليصبح الرئيسي المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 القيد يمحي ذلكب و الجديده القاهره مدينه - الثالث التجمع السخنه العين القطاميه طريق شمال الصناعيه المنطقه الصغيريه الصناعات

 - االسماعيليه استثمار من

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  20

 الصناعات منطقه 7 رقم القطعه/  ليصبح الرئيسي المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

 من القيد يمحي بذلك و الجديده القاهره مدينه - الثالث التجمع السخنه العين القطاميه طريق شمال الصناعيه المنطقه الصغيريه

 - االسماعيليه استثمار

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  21

 االرضي بالدور -2 رقم الوحد -/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

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

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  22

 بالمركز المنخفض االرضي بالدور -2 رقم الوحد -/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

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

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  23

 االرضي بالدور -2 رقم الوحد -/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

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

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  24

 بالمركز المنخفض االرضي بالدور -2 رقم الوحد -/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

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

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  25

 االرضي بالدور -2 رقم الوحد -/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

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

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  26

 بالمركز المنخفض االرضي بالدور -2 رقم الوحد -/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

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

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  27

 - المفتى انور شارع/  في الكائن الفرع الغاء18  ،  : الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  28

 - المفتى انور شارع/  في الكائن الفرع الغاء18  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  29

 - المفتى انور شارع/  في الكائن الفرع الغاء18  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  30

 - المفتى انور شارع/  في الكائن الفرع الغاء18  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  31

 - المفتى انور شارع/  في الكائن الفرع الغاء18  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  32

 - المفتى انور شارع/  في الكائن الفرع الغاء18  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  33

 الصناعات منطقة 7 رقم قطعة/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 الجديدة القاهرة مدينة - الثالث التجمع - السخنة العين القطامية طريق شمال الصناعية المنطقة الصغيرة

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  34

 المنطقة الصغيرة الصناعات منطقة 7 رقم قطعة/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

 الجديدة القاهرة مدينة - الثالث التجمع - السخنة العين القطامية طريق شمال الصناعية

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  35

 الصناعات منطقة 7 رقم قطعة/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 الجديدة القاهرة مدينة - الثالث التجمع - السخنة العين القطامية طريق شمال الصناعية المنطقة الصغيرة

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  36

 المنطقة الصغيرة الصناعات منطقة 7 رقم قطعة/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

 الجديدة القاهرة مدينة - الثالث التجمع - السخنة العين القطامية طريق شمال الصناعية

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  37

 الصناعات منطقة 7 رقم قطعة/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 الجديدة القاهرة مدينة - الثالث التجمع - السخنة العين القطامية طريق شمال الصناعية المنطقة الصغيرة

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  38

 المنطقة الصغيرة الصناعات منطقة 7 رقم قطعة/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

 الجديدة القاهرة مدينة - الثالث التجمع - السخنة العين القطامية طريق شمال الصناعية

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  39

 - الكوم شبين شارع 24/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  40

 - الكوم شبين شارع 24/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  41

 - الكوم شبين شارع 24/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  42

 - الكوم شبين شارع 24/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  43

 - الكوم شبين شارع 24/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  44

 - الكوم شبين شارع 24/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  45

 السالم جمعية 1/31 قطعه/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 ابوصوير- الزراعيه

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  46

 ابوصوير- الزراعيه السالم جمعية 1/31 قطعه/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  47

 السالم جمعية 1/31 قطعه/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 ابوصوير- الزراعيه

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  48

 ابوصوير- الزراعيه السالم جمعية 1/31 قطعه/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد:  الى التجارى االسم تعديل -  49

 السالم جمعية 1/31 قطعه/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 3999

 ابوصوير- الزراعيه

 تاريخ وفي 3999    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الشبراوى كامل و الراجحى العزيز عبد بن صالح بن الوهاب عبد -  50

 ابوصوير- الزراعيه السالم جمعية 1/31 قطعه/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  51

 الجيش وش  حسين السلطان/  في الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  52

 الجيش وش  حسين السلطان/  في الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  53

 الجيش وش  حسين السلطان/  في الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  54

 الجيش وش  حسين السلطان/  في الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  55

 الصفوة برج السفليه المشايه في الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 -المنصورة

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  56

 -المنصورة الصفوة برج السفليه المشايه في الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

    مبرق قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  57

 الصفوة برج السفليه المشايه في الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 -المنصورة

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  58

 -المنصورة الصفوة برج السفليه المشايه في الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  59

 الكبرى بالمحله الجيش شارع 13 الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

- 

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  60

 - الكبرى بالمحله الجيش شارع 13 الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  61

 الكبرى بالمحله الجيش شارع 13 الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

- 

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  62

 - الكبرى بالمحله الجيش شارع 13 الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه بسللمال ماين -  63

 طلعت ش 30 رقم العقار بالعنوان للشركة بيع منفذ غلق  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 النيل قصر قسم حرب

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  64

 قصر قسم حرب طلعت ش 30 رقم العقار بالعنوان للشركة بيع منفذ غلق  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

 النيل

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  65

 طلعت ش 30 رقم العقار بالعنوان للشركة بيع منفذ غلق  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 النيل قصر قسم حرب

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  66

 قصر قسم حرب طلعت ش 30 رقم العقار بالعنوان للشركة بيع منفذ غلق  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

 النيل

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  67

 المنطقة 18 رقم القطعة بالعنوان للشركة بيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 اكتوبر 6 مدينة االولى الصناعية

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  68

 مدينة االولى الصناعية المنطقة 18 رقم القطعة بالعنوان للشركة بيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

 اكتوبر 6

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  انسليم احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  69

 المنطقة 18 رقم القطعة بالعنوان للشركة بيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 اكتوبر 6 مدينة االولى الصناعية

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  70

 مدينة االولى الصناعية المنطقة 18 رقم القطعة بالعنوان للشركة بيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

 اكتوبر 6

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  71

 الزواوى عادل الشهيد ش 15 الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 طنطا سابقا بطرس

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  72

 طنطا سابقا بطرس الزواوى عادل الشهيد ش 15 الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  73

 الزواوى عادل الشهيد ش 15 الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 طنطا سابقا بطرس

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  74

 طنطا سابقا بطرس الزواوى عادل الشهيد ش 15 الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  75

 حلمية االول سليم شارع 109الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 - شمس عين قسم - الزيتون

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  76

 شمس عين قسم - الزيتون حلمية االول سليم شارع 109الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

- 

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  77

 حلمية االول سليم شارع 109الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 - شمس عين قسم - الزيتون

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  78

 شمس عين قسم - الزيتون حلمية االول سليم شارع 109الكائن البيع منفذ غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

- 

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  79

 شعراوى هدى شارع 55 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  80

 شعراوى هدى شارع 55 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  سليمان احمد بخاطرة فرحات و نوفل عامر الكريم عبد وليد) الجاهزه للمالبس ماين -  81

 شعراوى هدى شارع 55 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 36569

 تاريخ وفي 36569    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الكريم عبد وليد الجاهزة للمالبس ماين الى االسم تعديل -  82

 شعراوى هدى شارع 55 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

 العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 4441    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيه الحجار سليمان على عادل -  83

 يمحي بذلك و دمياط- الحرس باب مركز - الجنيدي محمد يوسف ملك بالعقار - علوي االول الدور -2 شقه ،:   الـتأشير وصف, 

  االسماعيليه استثمار من القيد

 قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البوهى العال عبد احمد احمد كمال و سليمان احمد كامل محمد ايمن:  الى الشركة اسم تعديل -  84

 يوسف ملك بالعقار - علوي االول الدور -2 شقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 4441    برقم

  االسماعيليه استثمار من القيد يمحي بذلك و دمياط- الحرس باب مركز - الجنيدي محمد

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 455    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الحديدية للصناعات السويس شركة -  85

 - بعتاقه الصناعيه بالمنطقه 246:  244 و 214:  212 من و 243:  239 و 211:  207 االرضي قطع ،:   الـتأشير وصف

 - السويس مدينه

 تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 4421    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، jet  express اكسبريس جيت -  86

 - جابر ديسي - حمادى طه ش -26/  بالعنوان الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 4421    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، jet  express اكسبريس جيت -  87

  - الجمرك - النصر شارع 5- االرضي بالدور محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 1283    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، شمندورة -  88

  - نبق خليج - ايالند نوبيان و النوبيه القرية ،

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 8668    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، االنشاءات و العامه للمقاوالت السخنة -  89

 القاهره - الرحاب مدينه - السادسه المرحله - 85 رقم القطعه علي المقام بالعقار االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - الجديده

 تاريخ وفي 8427    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، ARKET WOOD FURNTTURE االثاث لتصنيع وود اركت -  90

 - الثانيه الصناعيه المنطقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191121

 تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 6878    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و شليل محمد محمد محمد السيد -  91

 بالمنطقة(   مصنع 58)  الصغيرة الصناعات بمجمع( 35) رقم الوحده و(  21)  رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - بالرسوة الصناعية

 تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 6898    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عدالن موسى عبده عادل وائل -  92

 29 رقم الوحده و 28 رقم الوحدة - السمكى الحوض بحرى - بورسعيد جنوب الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - مصنع58 الصغيرة الصناعات بمجمع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 8216    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، ايجيبت زوتى -  93

 - الثالث المتنزه - بريليانس مدارس امام الساحلي الدولي الطريق 45 بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 بتاريخ العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم() الند دايموند)  والسياحية والفندقية الترفيهية للمشروعات الماسة -  94

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 4636    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( 2019/11/24

 -رمضان من العاشر مدينة- ثانية مرحلة الرئيس المدينة بمركز - 49 رقم قطعة ليصبح

 تاريخ وفي 8045    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)     Deltra pharma فارما دلترا -  95

 - الزقازيق ثان الغشام شارع من متفرع االيمان شارع 8 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191125

 EVGE SHIPPING GENCIES & MARITIME(  مصر_ افجى)   البحرية االعمال و المالحية التوكيالت افجى_ شركه -  96

AFFAIRS   S.A.E -- EVGE EGYPT ، العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 4964    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة  ,

 بالدور 1 رقم الشقه  باالسكندريه شرق باب قسم - الفراعنه شارع 17/  ليصبح الرئيسي المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 - الثاني بالدور 4 رقم الشقه و االول بالدور 1 رقم

 تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 41393    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاة مدكور محمد فاضل فاضل -  97

 القطعه كذا و ترم1000 بمساحه 214. 213 ارقام القطع بورسعيد جنوب الصناعيه بورسعيد منطقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 بورسعيد - الجنوب حي السمكي الحوض بحري بورسعيد جنوب الصناعيه المنطقه م3500 بمساحه 11 رقم

 تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 41393    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه مدكور محمد فاضل فاضل -  98

 القطعه كذا و متر1000 بمساحه 214. 213 ارقام القطع بورسعيد جنوب الصناعيه بورسعيد منطقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 بورسعيد - الجنوب حي السمكي الحوض بحري بورسعيد جنوب الصناعيه المنطقه م3500 بمساحه 11 رقم

 تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 41393    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته مدكور محمد فاضل فاضل -  99

 القطعه كذا و متر1000 بمساحه 214. 213 ارقام القطع بورسعيد جنوب الصناعيه بورسعيد منطقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 بورسعيد - الجنوب حي السمكي الحوض بحري بورسعيد جنوب الصناعيه المنطقه م3500 بمساحه 11 رقم

 العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 3864    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه حسين احمد محمود السيد -  100

 ب/ 28 القطعة من 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1ارقام القطع - السمكى الحوض بحرى ،:   الـتأشير وصف, 

 جنوب السمكي الحوض بحري الصناعيه بالمنطقه 2م4000 بمساحه الجاف الميناء خلف االرض قطعه كذا و - 2م10000 بمساحة

 - بورسعيد

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مع.والخارج بالداخل للعمل المصرية العمالة إلحاق  محدودة مسئولية ذات ، بالخارج المصرية العمالة إللحاق الدولية العلياء -  1

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

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 4981   برقم قيدها

 بالداخل للعمل المصرية العمالة إلحاق  محدودة مسئولية ذات ، بالخارج المصرية العمالة إللحاق المصري العزيز عبد -  2

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

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 4981   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها

 لسنه( 72) القانون الحكام وفقا(  محدوده مسؤليه دات لشركة القانوني الشكل تعديل)  COATING m 4  ـ للدهانات  ام فور -  3

 البليمر ودهانات مشبعة الغير استر البولي ومعاجين السيارات دهانات إلنتاج مصنع وتشغيل إقامة  محدودة مسئولية ذات ، 2017

 للغير والتشغيل أنواعها بكافة الحديثة والدهانات البحرية الحماية ودهانات والراتنجات حبارواأل األخشاب ودهانات سيليلوز والنترو

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

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق  ، للشركة ويجوز

 البولي ومعاجين السيارات دهانات إلنتاج مصنع وتشغيل إقامة  محدودة مسئولية ذات ، وشريكه فرج إبراهيم على محمود -  4

 والدهانات البحرية الحماية ودهانات والراتنجات واألحبار األخشاب ودهانات سيليلوز والنترو البليمر ودهانات مشبعة الغير استر

 كافة على الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع للغير والتشغيل أنواعها بكافة الحديثة

 التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق  ، للشركة ويجوز

 لسنه( 72) القانون الحكام وفقا(  محدوده مسؤليه دات لشركة القانوني الشكل تعديل)  COATING m 4  ـ للدهانات  ام فور -  5

 والنترو البليمر ودهانات مشبعة الغير استر البولي ومعاجين السيارات دهانات إلنتاج مصنع وتشغيل إقامة  بسيطة توصية ، 2017

 مع للغير والتشغيل أنواعها بكافة الحديثة والدهانات البحرية الحماية ودهانات والراتنجات واألحبار األخشاب ودهانات سيليلوز

 وذلك. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق  ، للشركة ويجوز

 الغير استر البولي ومعاجين السيارات دهانات إلنتاج مصنع وتشغيل إقامة  بسيطة توصية ، وشريكه فرج إبراهيم على محمود -  6

 بكافة الحديثة والدهانات البحرية الحماية ودهانات والراتنجات واألحبار األخشاب ودهانات سيليلوز والنترو البليمر ودهانات مشبعة

 الالزمة التراخيص كافة على لالحصو الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع للغير والتشغيل أنواعها

 لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. نشاطها لمباشرة

 . األنشطة هذه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق  ، للشركة ويجوز

 لسنه( 72) القانون الحكام وفقا(  محدوده مسؤليه دات لشركة القانوني الشكل تعديل)  COATING m 4  ـ للدهانات  ام فور -  7

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن  محدودة مسئولية ذات ، 2017

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق  ،.  القانون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن  محدودة مسئولية ذات ، وشريكه فرج إبراهيم على محمود -  8

 أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال

 ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق  ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 محدودة مسئولية

 لسنه( 72) القانون الحكام وفقا(  محدوده مسؤليه دات لشركة القانوني الشكل تعديل)  COATING m 4  ـ للدهانات  ام فور -  9

 تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة الأعما تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن  بسيطة توصية ، 2017

  ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق

 أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن  بسيطة توصية ، وشريكه فرج إبراهيم على محمود -  10

 تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق  ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها

 بسيطة

 و البحريه و المالحيه الوكاله -1  مساهمة شركة ، Suez canal for marine supplies البحريه للتوريدات السويس قناة -  11

 عمليات و البحريه االشغال و السفن تموين و السفن معاينات اعمال -2 البترول خدمات سفن و البضائع لسفن الجمركي التخليص

 باعمال القيام -5 اللوجستيه الخدمات تقديم -4 االمان مهمات جميع و مستعمله و جديده البحريه المعدات توريدات -3 البحري االنقاذ

  البحريه التوريدات و الحاويات و للبضائع البحري النقل -6 البضائع تسويق عمليات و البحريه المقاوالت اعمال و التفريغ و الشحن

 تم20191107 تاريخ وفي 8562   برقم قيدها سبق  ، الصيانه -8 السفن تاجير و جارzاست و اداره و البحريه الوحدات تملك -7

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 االعمال جميع -9 للسفن المتنقله  مساهمة شركة ، Suez canal for marine supplies البحريه للتوريدات السويس قناة -  12

 وذلك السفن تخفيف عمليات -11 البحري التلوث لمكافحة البيئيه الخدمات تقديم-10 البحري النقل تجاره في بها المسموح البحريه

 يجوز و االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار رطبش و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون

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

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

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 8562   برقم قيدها سبق

)  المدارس و  الحضانة دور ادارة و تشغيل و إقامة  -1-  محدودة مسئولية ذات ، العلمية التنمية و للتطوير الخير سنابل -  13

 الثانوي التعليم مرحلة يتعدى ال فيما سبق ما كل)       لغات و عربي الحديثة المدارس  و(   ثانوي  - اعدادي - ابتدائي

  الكشافة انشطة على التدريب و المواردالبشرية تنمية و لتدريب مركز تشغيل و اقامة -2

  االثاث و االجهزة و المستلزمات و المهمات توريد -3

 .   االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و السارية القرارات و اللوائح احكام مراعاة مع

 النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 3749   برقم قيدها سبق  ، من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز و

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف, 

 شبيهة اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه  محدودة مسئولية ذات ، العلمية التنمية و للتطوير الخير سنابل -  14

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

,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 3749   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا ذلك و بها تلحقها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

 تشغيل و اقامة -  بسيطة توصية ،( 2019/11/19 في بورسعيد استثمار لمكتب السجل نقل تم)  شركاه و محمد جمال محمد -  15

 الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و - الغير لحساب التصنيع و مستلزماتها و االحزية و الجلود لتصنيع مصنع

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 1019   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مراعاة مع.   بالخارج للعمل المصرية لعمالةا الحاق-  محدودة مسئولية ذات ، بالخارج للعمل المصريين اللحاق الرحمن -  16

 وفي 4425   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ

 والخارج بالداخل للعمل المصرية العمالة الحاق  محدودة مسئولية ذات ، بالخارج المصرية العمالة اللحاق السعودى التعاون -  17

 قيدها سبق  ، االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار بشرط السارية القرارات و اللوائح و القوانيين احكام مراعاة مع.

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 3349   برقم

 وتقنيات بالمعيشة الخاصة المختلفة االدارية الخدمات تقديم -1  محدودة مسئولية ذات ، المتنوعة للخدمات مصر تيدا -  18

 (.تصنيعية عملية باي القيام دون. )االنتاج

 (.والمالية القانونية االستشارات عدا) واالستشارية والمعلوماتية المكتبية الخدمات تقديم -2

 (.قانونا به مسموح هو فيما) العامة والتجارة العقاري االستثمار العمومية، التوريدات العامة، المقاوالت -3

 .وصيانة وتشحيم غسيل من ذلك يتضمنه بما السيارات خدمة مراكز وادارة وتشغيل انشاء -4

 .بالتجزئة البيع محالت وادارة وتشغيل انشاء -5

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 2659   برقم قيدها سبق  ، المطاعم وادارة وتشغيل انشاء -6

 محدودة مسئولية ذات

 (.الثابتة) والكافتيريات  محدودة مسئولية ذات ، المتنوعة للخدمات مصر تيدا -  19

  

 .المخلفات نقل خدمات تقديم و باعمال القيام -7

 .غيار وقطع مهمات توريد  اعمال -8

 .الصناعي األمن مجال في االستشارات خدمات تقديم -9

 .الحكومية غير للجهات اإلدارية اإلجراءات انهاء في الوساطة اعمال -10

 .الحشرات مكافحة اعمال -11

 .الزراعه اعمال تنفيذ و الخضراء المسطحات وصيانة وتنفيذ تصميم  اعمال -12

 ان للشركة ويجوز االنشطة هذه لممارسة االزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 2659   برقم قيدها سبق  ، لها تكون

 التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة  ةمحدود مسئولية ذات ، المتنوعة للخدمات مصر تيدا -  20

 الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما. الخارج او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول

 تم20191120 تاريخ وفي 2659   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 والسخانات والشوايات فريزر والديب الكهربائية والمكانس  تضامن شركة ، وشريكيه عبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن -  21

 سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى ، والمراوح والمكاوي الغاز والسخانات الكهربائية

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 461   برقم قيدها

 الكهربائية والسخانات والشوايات فريزر والديب الكهربائية والمكانس  تضامن شركة ، وشريكه دسوانى موهان هارى -  22

   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى ، والمراوح والمكاوي الغاز والسخانات

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 461



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الكهربائية والسخانات والشوايات فريزر والديب الكهربائية والمكانس  تضامن شركة ، وشريكته دسواني موهان هاري -  23

   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى ، والمراوح والمكاوي الغاز والسخانات

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 461

 المختلفة بأنواعها إضاءة لمبات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  تضامن شركة ، وشريكيه عبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن -  24

 اإلضاءة ومنتجات الكهربائية والقطع التوزيع ولوحات المتنوعة اإلضاءة وكشافات(  سويتش)  الكهربائية القطع ومفاتيح والترانسات

 للطاقة الموفرة اللمبات وتجميع وتصنيع واإللكترونية الكهربائية األجهزة وتجميع وتصنيع وأطباقها الريسيفر وأجهزة الحديثة

 والميكرويف والثالجات والتكييفات التلفزيونات وتجميع وتصنيع ، الكهربائية وطاقتها وأحجامها أنواعها بجميع الليد واللمبات

,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 461   برقم قيدها سبق  ، والبوتاجازات والغساالت الكهربائى والفرن والخالطات

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 والترانسات المختلفة بأنواعها إضاءة لمبات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  تضامن شركة ، وشريكه دسوانى موهان هارى -  25

 الحديثة اإلضاءة ومنتجات الكهربائية والقطع التوزيع ولوحات المتنوعة اإلضاءة وكشافات(  سويتش)  الكهربائية القطع ومفاتيح

 الليد واللمبات للطاقة الموفرة اللمبات وتجميع وتصنيع واإللكترونية الكهربائية األجهزة وتجميع وتصنيع وأطباقها الريسيفر وأجهزة

 والفرن والخالطات والميكرويف والثالجات والتكييفات التلفزيونات وتجميع وتصنيع ، الكهربائية وطاقتها وأحجامها أنواعها بجميع

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 461   برقم قيدها سبق  ، والبوتاجازات والغساالت الكهربائى

 تضامن

 توالترانسا المختلفة بأنواعها إضاءة لمبات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  تضامن شركة ، وشريكته دسواني موهان هاري -  26

 الحديثة اإلضاءة ومنتجات الكهربائية والقطع التوزيع ولوحات المتنوعة اإلضاءة وكشافات(  سويتش)  الكهربائية القطع ومفاتيح

 الليد واللمبات للطاقة الموفرة اللمبات وتجميع وتصنيع واإللكترونية الكهربائية األجهزة وتجميع وتصنيع وأطباقها الريسيفر وأجهزة

 والفرن والخالطات والميكرويف والثالجات والتكييفات التلفزيونات وتجميع وتصنيع ، الكهربائية وطاقتها وأحجامها أنواعها بجميع

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 461   برقم قيدها سبق  ، والبوتاجازات والغساالت الكهربائى

 تضامن

 حسبما األجنبية البالد من  مساهمة شركة ،( الداخلى االستثمار بنظام م م ش) للغاز المتوسط االبيض البحر شرق شركة -  27

 تم20191121 تاريخ وفي 2946   برقم قيدها سبق  ،. الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة بموافقة وذلك نشاطها يقتضيه

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 نقل بأنشطة الشركة تختص  مساهمة شركة ،( الداخلى االستثمار بنظام م م ش) للغاز المتوسط االبيض البحر شرق شركة -  28

 الشيخ أو/و العريش مخرج من تمتد أنابيب خطوط إنشاء ذلك سبيل في وللشركة لها والمكملة المرتبطة واألنشطة الطبيعي الغاز

 وكذلك أخرى، منشآت من نشاطها يتطلبه ما إنشاء وكذلك ، المتوسط األبيض للبحر الشرقي الساحل وبطول اإلقليمية المياه في زويد

 واألعمال المنشآت من وغيرها بها يتعلق ما وكل الغاز تسييل مصانع وإنشاء المختلفة المصرية الموانئ من أخرى خطوط إنشاء

 وفي 2946   برقم قيدها سبق  ، وغيرها وبورسعيد واإلسكندرية بالقاهرة لها مكاتب تنشئ أن وللشركة ، الشركة بنشاط المرتبطة

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ

 بتاريخ العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم() الند دايموند)  والسياحية والفندقية الترفيهية للمشروعات الماسة -  29

 وترفيهية خدمية من بها مرتبطة أو لها مكملة أنشطة من فيها بما مالهى مدينة وتشغيل أقامة  مساهمة شركة ،( 2019/11/24

 السينما ودور وادارتها والترفيهية السياحية والمنتجعات الفندقية المنشأت وادارة وانشاء وأقامة وفندقية وثقافية وتجارية ورياضية

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع - العامة  والمقاوالت العقارى واالستثمار وسكنية وادارية تجارية وأسوق موالت وأقامة

 تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - االنشطة هذه لممارسة االزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 4636   برقم قيدها سبق  ، الوجوه من وجه بأى

 بتاريخ العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم() الند دايموند)  والسياحية والفندقية الترفيهية للمشروعات الماسة -  30

 غرضها تحقيق على تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيهة أعمال تزاول والتى وغيرها الشركات مع  مساهمة شركة ،( 2019/11/24

 والئحته القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات فى تندمج أن لها يجوز كما, الخارج فى أو مصر فى

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 4636   برقم قيدها سبق  ، - التفيذية

 الجاهزة المالبس معالجة و غسيل و النتاج مصنع تشغيل و إقامة-  تضامن شركة ، وشريكه عدالن موسى عبده عادل وائل -  31

 التصدير -2مستلزماتها و انواعها بجميع البطاطين و المفروشات و أنواعها بجميع والتطريز والطباعة مستلزماتها و أنواعها بكافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .     تعديالته و 1975 لسنه 118 ق الحكام وفقا المصدرين سجل في بالقيد الشركة التزام مع

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 6898   برقم قيدها سبق

 التجميل مستحضرات وتوزيع تجارة -1  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)     Deltra pharma فارما دلترا -  32

 المنزليه الحشرية والمبيدات والمنظفات والمطهرات الطبية واالعشاب الغذائية والمكمالت الطبية واالجهزه الطبية والمستلزمات

 القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في لقيدا شروط باستيفاء الشركة التزام مع والتصدير التجارية والتوكيالت العامة والتوريدات

  1982 لسنة 120 القانون الحكام وفقا التجاريين الوكالء سجل في والقيد وتعديالتة 1975 لسنة 118 رقم

 8045   برقم قيدها سبق  ، والمطهرات الطبية واالعشاب الغذائية والمكمالت الطبية والمستلزمات التجميل مستحضرات تصنيع2- 

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي

 مع الغير لدي المنزليه الحشرية والمبيدات والمنظفات  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)     Deltra pharma فارما دلترا -  33

  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه

 او باعمالها شبيهه اعمالها تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز

 وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي

 ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 8045   برقم قيدها سبق  ، التنفذيه والئحته القانون الحكام طبقا

 محدودة مسئولية

 الغزل صناعة منتجات وتسويق انتاج هو الشركة غرض  مساهمة شركة ،( ميراتكس) والنسيج للغزل ايران مصر شركة -  34

 كذلك و التشغيل احتياجات لمواجهة اوالمحلوجة الخام االقطان من الشركة احتياجات وتوفير التريكو من الجاهزة والمالبس والنسيج

 فى مصلحة لها يكون ان للشركة ويجوز حده علي نشاط لكل مستقل مالي مركز و مستقله حسابات افراد مع العقاري االستثمار نشاط

 او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد اوالتى باعمالها شبيهة اعمال تزاول التى الهيئات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 10434   برقم قيدها سبق  ، لالستثمار العامة الهيئة بموافقة وذلك الخارج فى

 مساهمة شركة:  التأشير

 شباك - باب)  والموبليا الخشبية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  بسيطة توصية ، وشريكها الجندى حسن جابر والء -  35

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع  الكهربائيه االدوات و االضاءة منتجات تجميع و تصنيع و( 

,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 5252   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

(  شباك - باب)  والموبليا الخشبية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  تضامن شركة ، وشريكها الجندى حسن جابر والء -  36

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع  الكهربائيه االدوات و االضاءة منتجات تجميع و تصنيع و

,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 5252   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 واسماك كفتة همبورجر اسماك مصنعات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  تضامن شركة ، وشريكه حسين احمد محمود السيد -  37

 وتخزين وتبريد وتجميد مجمد واخطبوط جمبرى ومصنعات بانواعه وجمبرى تحديد بدون مدخنة واسماك وشرائح مجمدة فيليه

 تبريد و تجميد و المجمده الدواجن و اللحوم انواع جميع تغليف و تعبئه و تجهيز و تصنيع -2 مجمدة كابوريا  وتعبئة وتجهيز اسماك

 المنتجات و الزراعيه الحاصالت بحفظ الخاصه المحطات و الثالجات تشغيل و اقامه ا -3 بانواعها الدواجن و اللحوم تخزين و

,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 3864   برقم قيدها سبق  ، تجاره -4 تجميدها او تبريدها و الغذائيه المواد و الصناعيه

 تضامن شركة:  يرالتأش وصف

 وتوريد التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد -5 التجزئه و الجمله  تضامن شركة ، وشريكه حسين احمد محمود السيد -  38

 مع حدة على نشاط لكل مستقلة حسابات افراد الشركة وعلى التعبئه و التصنيع و االنتاج مستلزمات تخزين -6 االسماك انواع جميع

   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص ار استصد وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 3864

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و الزغبي علي منصور محمد -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، شركاه و الزغبي علي منصور محمد -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، شركاه و الزغبي علي منصور محمد -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و الزغبي علي منصور محمد -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه فرج إبراهيم على محمود -  5

 استثمار: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ يوف 4312   برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، وشركاه فرج إبراهيم على محمود -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 4361   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه هالل سالم امين سالم -  7

 استثمار: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 4361   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه هالل سالم امين سالم -  8

 استثمار: التأشير وصف

 تاريخ وفي 5252   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الجمل محمد الحميد عبد شوقي واحمد الجندى حسن جابر والء -  9

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128

 تاريخ وفي 5252   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الجمل محمد الحميد عبد شوقي واحمد الجندى حسن جابر والء -  10

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لسنه( 72) القانون الحكام وفقا(  محدوده مسؤليه دات لشركة القانوني الشكل تعديل)  COATING m 4  ـ للدهانات  ام فور -  1

 محدودة مسئولية ذات: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق ، 2017

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191106 تاريخ وفي 4312   برقم قيدها سبق ، وشريكه فرج إبراهيم على محمود -  2

 محدودة مسئولية ذات: التأشير

 تعديل تم20191117 تاريخ وفي 4361   برقم قيدها سبق ،( وشركاه هالل سالم امين سالم) مصر الفضية والنجمه الهالل -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى الكيان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191128 تاريخ وفي 5252   برقم قيدها سبق ، وشريكها الجندى حسن جابر والء -  4

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الدولية العلياء: الى 4981 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20191104:  تاريخ فى  ،  -  1

 بالخارج المصرية العمالة إللحاق

 للدهانات  ام فور: الى 4312 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20191106:  تاريخ فى  ،  -  2

 2017 لسنه( 72) انونالق الحكام وفقا(  محدوده مسؤليه دات لشركة القانوني الشكل تعديل)  COATING m 4  ـ

  ـ للدهانات  ام فور: الى 4312 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191106:  تاريخ فى  ،  -  3

COATING m 4  (محدوده مسؤليه دات لشركة القانوني الشكل تعديل  )2017 لسنه( 72) القانون الحكام وفقا 

)  العامه للمقاوالت بيتكو: الى 7754 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20191127:  تاريخ فى  ،  -  4

 ( م م ش

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،.  اخري لمده االداره مجلس مدة تجديد-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد عمر عبدالوهاب  جمال -  1

 5626   برقم    20191104:  تاريخ

  منفردان ولهما الغير مع عالقتها في  الشركة المديران يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  مازن ابراهيم احمد ابراهيم احمد -  2

 الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل في الحق - مازن ابراهيم احمد ابراهيم احمد/  السيد ويختص العامة للجمعية التنفيذية

 خطابات وإصدار الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وكذلك  الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع

 4981   برقم    20191104:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات

  منفردان ولهما الغير مع عالقتها في  الشركة المديران يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  مازن ابراهيم احمد ابراهيم احمد -  3

 الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل في الحق - مازن ابراهيم احمد ابراهيم احمد/  السيد ويختص العامة للجمعية التنفيذية

 خطابات وإصدار الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وكذلك  الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع

 4981   برقم    20191104:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات

 فى  منفردان ولهما الغير مع عالقتها في  الشركة المديران يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  هللا جاد محمود شعبان جيهان -  4

 التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل في الحق - مازن ابراهيم احمد ابراهيم احمد/  السيد ويختص العامة للجمعية

 وشهادات خطابات وإصدار الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وكذلك  الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع

 4981   برقم    20191104:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى  منفردان ولهما الغير مع عالقتها في  الشركة المديران يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  هللا جاد محمود شعبان جيهان -  5

 التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل في الحق - مازن ابراهيم احمد ابراهيم احمد/  السيد ويختص العامة للجمعية

 وشهادات خطابات وإصدار الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وكذلك  الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع

 4981   برقم    20191104:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان

 التوقيع حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  مدير  محدودة مسئولية ذات  مازن ابراهيم احمد ابراهيم احمد -  6

 كافة إبرام حق وله ولمصلحتها الشركة باسم والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على

 بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل حق لهم وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 4981   برقم    20191104:  تاريخ ،. ماذكر

 التوقيع حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  مدير  محدودة مسئولية ذات  مازن ابراهيم احمد ابراهيم احمد -  7

 كافة إبرام حق وله ولمصلحتها الشركة باسم والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على

 بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل حق لهم وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 4981   برقم    20191104:  تاريخ ،. ماذكر

 على التوقيع حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  مدير  محدودة مسئولية ذات  هللا جاد محمود شعبان هانجي -  8

 العقود كافة إبرام حق وله ولمصلحتها الشركة باسم والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود

 بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل حق لهم وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 4981   برقم    20191104:  تاريخ ،. ماذكر

 على التوقيع حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  مدير  محدودة مسئولية ذات  هللا جاد محمود شعبان جيهان -  9

 العقود كافة إبرام حق وله ولمصلحتها الشركة باسم والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود

 بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل حق لهم وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 4981   برقم    20191104:  تاريخ ،. ماذكر

 - التجارية و االداريه و الماليه للشؤن المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باشنفر محمد سالم صالح محمد -  10

 555   برقم    20191104:  تاريخ ، مصري الي يمني من جنسيته تعديل

 - التجارية و االداريه و الماليه للشؤن المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باشنفر محمد سالم صالح محمد -  11

 555   برقم    20191104:  تاريخ ، مصري الي يمني من جنسيته تعديل

 و االداريه و الماليه للشؤن المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باشنفر سالم بن القادر عبد بن على -  12

 555   برقم    20191104:  تاريخ ، مصري الي يمني من جنسيته تعديل - التجارية

 و االداريه و الماليه للشؤن المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باشنفر سالم بن القادر عبد بن على -  13

 555   برقم    20191104:  تاريخ ، مصري الي يمني من جنسيته تعديل - التجارية

:  تاريخ ، سعودي الي يمني من جنسيته تعديل  ادارة مجلس عضو  ةمساهم شركة  باشنفر محمد سالم صالح محمد -  14

 555   برقم    20191104

:  تاريخ ، سعودي الي يمني من جنسيته تعديل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باشنفر محمد سالم صالح محمد -  15

 555   برقم    20191104

:  تاريخ ، سعودي الي يمني من جنسيته تعديل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باشنفر سالم بن القادر عبد بن على -  16

 555   برقم    20191104

:  تاريخ ، سعودي الي يمني من جنسيته تعديل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باشنفر سالم بن القادر عبد بن على -  17

 555   برقم    20191104



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كركوت افني/  السيد من بدال اس ايه يوتن شركه عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توكل ظافر محمد عبدهللا -  18

 افني/ للسيد ممنوحه كانت التي السلطات و الصالحيات كافه توكل ظافر محمد عبدهللا السيد منح على باالحماع الموافقه -.كلبول

 13335   برقم    20191105:  تاريخ ، كلبول كركوت

 أو منفردين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الزغبى على منصور محمد -  19

 والغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك,  أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع حكومية

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

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك,  والمصارف البنوك جميع مع

 أو منفردين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الزغبى على منصور محمد -  20

 والغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك,  أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع حكومية

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

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك,  والمصارف البنوك جميع مع

 أو منفردين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  عام مدير  بسيطة توصية  الزغبى على منصور محمد -  21

 والغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك,  أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع حكومية

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

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك,  والمصارف البنوك جميع مع

 أو منفردين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  عام مدير  بسيطة توصية  الزغبى على منصور محمد -  22

 والغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن اسمهاب والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك,  أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع حكومية

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

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك,  والمصارف البنوك جميع مع

 أو منفردين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  عام مدير  بسيطة توصية  علي البصير عبد هانى محمد -  23

 والغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك,  أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع حكومية

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

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك,  والمصارف البنوك جميع مع

 أو منفردين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  عام مدير  بسيطة توصية  علي البصير عبد هانى محمد -  24

 والغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك,  أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع حكومية

 التعامل صور وكافة  والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح اتالشيك على والتوقيع وإيداع

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك,  والمصارف البنوك جميع مع

 منفردين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  علي البصير عبد هانى محمد -  25

 والغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين أو

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك,  أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع حكومية

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

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك,  والمصارف البنوك جميع مع

 منفردين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  علي البصير عبد هانى محمد -  26

 والغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين أو

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك,  لهمأشكا بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع حكومية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك,  والمصارف البنوك جميع مع

 واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الزغبى على منصور محمد -  27

 عزل أو تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري والسجل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم,  والسيارات

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

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

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، لكافة أنواعها بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على

 واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الزغبى على منصور محمد -  28

 عزل أو تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري والسجل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم,  والسيارات

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

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

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، لكافة أنواعها بكافة والرهن االقتراض عقود كافة لىع

 واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع  عام مدير  بسيطة توصية  الزغبى على منصور محمد -  29

 عزل أو تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري والسجل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم,  والسيارات

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

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

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، لكافة أنواعها بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على

 واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع  عام مدير  بسيطة توصية  الزغبى على منصور محمد -  30

 عزل أو تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري والسجل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم,  والسيارات

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 التوقيع حق ولهم,  الشركة عن باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت لقتتع التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، لكافة أنواعها بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على

 واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع  عام مدير  بسيطة توصية  علي البصير عبد هانى محمد -  31

 عزل أو تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري والسجل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم,  والسيارات

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

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

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، لكافة أنواعها بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على

 واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع  عام مدير  بسيطة توصية  علي البصير عبد هانى محمد -  32

 عزل أو تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري والسجل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم,  والسيارات

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

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

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، لكافة أنواعها بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  علي البصير عبد هانى محمد -  33

 أو تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري والسجل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم,  والسيارات واألراضي

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي عزل

 حق ولهم,  الشركة عن باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، لكافة أنواعها بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على التوقيع

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  علي البصير عبد هانى محمد -  34

 أو تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري والسجل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق ولهم,  والسيارات واألراضي

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي عزل

 حق ولهم,  الشركة عن باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ، لكافة واعهاأن بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على التوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أو البنوك ولصالح منقول أو ثابت من فيها بما الشركة أصول  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الزغبى على منصور محمد -  35

 مما بعض أو كل في الغير أو البنوك تفويض أو توكيل حق ولهم,  بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة ومن للغير

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ،.  ذكر

 أو البنوك ولصالح منقول أو ثابت من فيها بما الشركة أصول  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الزغبى على منصور محمد -  36

 مما بعض أو كل في الغير أو البنوك تفويض أو توكيل حق ولهم,  بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة ومن للغير

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ،.  ذكر

 للغير أو البنوك ولصالح منقول أو ثابت من فيها بما الشركة أصول  عام مدير  بسيطة توصية  الزغبى على منصور محمد -  37

.  ذكر مما بعض أو كل في الغير أو البنوك تفويض أو توكيل حق ولهم,  بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة ومن

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ،

 للغير أو البنوك ولصالح منقول أو ثابت من فيها بما الشركة أصول  عام مدير  بسيطة توصية  الزغبى على منصور محمد -  38

.  ذكر مما بعض أو كل في الغير أو البنوك تفويض أو توكيل حق ولهم,  بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة ومن

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ،

 للغير أو البنوك ولصالح منقول أو ثابت من فيها بما الشركة أصول  عام مدير  بسيطة توصية  علي البصير عبد هانى محمد -  39

.  ذكر مما بعض أو كل في الغير أو البنوك تفويض أو توكيل حق ولهم,  بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة ومن

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ،

 للغير أو البنوك ولصالح منقول أو ثابت من فيها بما الشركة أصول  عام مدير  بسيطة توصية  علي البصير عبد هانى محمد -  40

.  ذكر مما بعض أو كل في الغير أو البنوك تفويض أو توكيل حق ولهم,  بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة ومن

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ،

 البنوك ولصالح منقول أو ثابت من فيها بما الشركة أصول  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  علي البصير عبد هانى محمد -  41

 بعض أو كل في الغير أو البنوك تفويض أو توكيل حق ولهم,  بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة ومن للغير أو

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ،.  ذكر مما

 البنوك ولصالح منقول أو ثابت من فيها بما الشركة أصول  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  علي البصير عبد هانى محمد -  42

 بعض أو كل في الغير أو البنوك تفويض أو توكيل حق ولهم,  بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة ومن للغير أو

 4312   برقم    20191106:  تاريخ ،.  ذكر مما

 عالقتها فى الشركه المدير يمثل محدودة غير لمدة وظائفه المدير يباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن عبدالسالم الحسن -  43

 القانون او الشركه عقد صراحة به ماأحتفظ عدا فيما باسمها التعامل و الشركه الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى  له و الغير مع

 امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحق  منفردا العال عبد حسن السالم عبد/  وللسيد  العامه للجمعية التنفيذيه اوالئحته

 جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافه الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع

 3935   برقم    20191106:  تاريخ ، سحب من المصارف و البنوك

 عالقتها فى الشركه المدير يمثل محدودة غير لمدة وظائفه المدير يباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن السالم عبد محمد -  44

 القانون او الشركه عقد صراحة به ماأحتفظ عدا فيما باسمها التعامل و الشركه الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى  له و الغير مع

 امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحق  منفردا العال عبد حسن السالم عبد/  وللسيد  العامه للجمعية التنفيذيه اوالئحته

 جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافه الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع

 3935   برقم    20191106:  تاريخ ، سحب من المصارف و البنوك

 فى الشركه المدير يمثل محدودة غير لمدة وظائفه المدير يباشر  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  العال عبد حسن السالم عبد -  45

 او الشركه عقد صراحة به ماأحتفظ عدا فيما باسمها التعامل و الشركه الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى  له و الغير مع عالقتها

 ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحق  منفردا العال عبد حسن السالم عبد/  وللسيد  العامه للجمعية التنفيذيه اوالئحته القانون

 كذلك و اشكالهم بكافه الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها

 3935   برقم    20191106:  تاريخ ، سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االقتراض و المال راس عن االفراج و حسابات غلق و فتح و ايداع و  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن عبدالسالم الحسن -  46

 و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركة اصول بيع و الضمان خطابات و شهادات استصدار و الشيكات علي التوقيع و الرهن و

 تحديد و الشركة ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و  اغراضها ضمن و الشركة باسم كذل كل و المنقوالت و السيارات

 كافة ابرام و و التجاريه و االذنيه السندات كافه تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق له و اجورهم و مرتباتهم

 3935   برقم    20191106:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود

 االقتراض و المال راس عن االفراج و حسابات غلق و فتح و ايداع و  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن السالم عبد محمد -  47

 و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركة اصول بيع و الضمان خطابات و شهادات استصدار و الشيكات علي التوقيع و الرهن و

 تحديد و الشركة ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و  اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و المنقوالت و السيارات

 كافة ابرام و و التجاريه و االذنيه السندات كافه تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق له و اجورهم و مرتباتهم

 3935   برقم    20191106:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود

 و المال راس عن االفراج و حسابات غلق و فتح و ايداع و  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  العال عبد حسن السالم عبد -  48

 و العقاريه ممتلكاتها و الشركة اصول بيع و الضمان خطابات و شهادات استصدار و الشيكات علي التوقيع و الرهن و االقتراض

 ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و  اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و المنقوالت و السيارات و االراضي

 التجاريه و االذنيه السندات كافه تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة

 3935   برقم    20191106:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و و

 او كل في الغير تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن عبدالسالم الحسن -  49

 3935   برقم    20191106:  تاريخ ، ذكر ما بعض

 او كل في الغير تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن السالم عبد محمد -  50

 3935   برقم    20191106:  تاريخ ، ذكر ما بعض

 في الغير تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  العال عبد حسن السالم عبد -  51

 3935   برقم    20191106:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل

 3935   برقم    20191106:  تاريخ ، بالشركة العامه للعالقات  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن عبدالسالم الحسن -  52

 3935   برقم    20191106:  تاريخ ، بالشركة العامه للعالقات  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن السالم عبد محمد -  53
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 التنفيذية هالئحت او القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا

 .العامة للجمعية

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل حق منفردين أو مجتمعين فرج إبراهيم محمد/  والسيد الرحيم عبد فرج إبراهيم/  للسيد ويكون 

 جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات علي التوقيع و وايداع سحب من
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 التجارية بالتوكيالت الخاصة  والمشارطات العقود وإبرام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردأ  الرحيم عبد فرج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام اشكالهم بكافة  وخارجها العربية مصر جمهورية داخل

 1705   برقم    20191106:  تاريخ ، اإلعتمادات وفتح األجنبية والجهات الشركات كافة أمام باألجل او بالنقد
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 و الرهن و االقتراض حق و التوقيع و االدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادى عبد سيد محمد سماح -  73

 محمد مرام/ السيده و شعراوي عبدالهادي سيد محمد/  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات امام المسئولية و البنوك مع التعامل
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 للجمعية التنفيذيه الئحته او القانون او الشركه عقد صراحة به ماأحتفظ عدا فيما باسمها التعامل و الشركه الدارة السلطات اوسع

 الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه    باسم التعامل فى الحق منفردا  - علي شحاته عبدالفتاح سيد/ وللمدير العامه

 و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية
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 الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه    باسم التعامل فى الحق منفردا  - علي شحاته عبدالفتاح سيد/ وللمدير العامه

 و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية
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 الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه    باسم التعامل فى الحق منفردا  - علي شحاته عبدالفتاح سيد/ وللمدير العامه للجمعية

 و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية
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 حق له كذلك و اغراضها ضمن و الشركه باسم ذلك وكل  المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة لرهن ا و االقتراض

 الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركه الصول والرهن  والبيع الشراء عقود على التوقيع

 وتوقيع المبالغ  ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق وله ولمصلحتها
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 الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركه الصول والرهن  والبيع الشراء عقود على التوقيع

 وتوقيع المبالغ  ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق وله ولمصلحتها
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 وحق الضمان شهاداتو خطابات وإستصدار حسابات فتح و  مدير  محدودة مسئولية ذات  بدر محمد العزيز عبد محمد -  103

 حق له كذلك و اغراضها ضمن و الشركه باسم ذلك وكل  المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة لرهن ا و االقتراض

 الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركه الصول والرهن  والبيع الشراء عقود على التوقيع

 وتوقيع المبالغ  ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق وله ولمصلحتها

 4597   برقم    20191113:  تاريخ ، العقود كافة وابرام والتجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و والمشارطات  مدير  محدودة مسئولية ذات  علي شحاته عبدالفتاح سيد -  104

 الحق منفردا مصرى الجنسية -  بدر محمد العزيز عبد محمد/ السيد للمدير  و ماذكر بعض او كل فى الغير  توكيل حق وله االجل

 فقط الخاصة العربية مصر بجمهورية الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى

 4597   برقم    20191113:  تاريخ ،. الشركة مستخدمى عقود علي التوقيع و مستحقاتهم و بالموظفين المتعلقة باالمور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و والمشارطات  عامة عالقات مدير  محدودة مسئولية ذات  جاتى ماسيمو -  105

 الحق منفردا مصرى الجنسية -  بدر محمد العزيز عبد محمد/ السيد للمدير  و ماذكر بعض او كل فى الغير  توكيل حق وله االجل

 فقط الخاصة العربية مصر بجمهورية الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى

 4597   برقم    20191113:  تاريخ ،. الشركة مستخدمى عقود علي التوقيع و مستحقاتهم و بالموظفين المتعلقة باالمور

 او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و والمشارطات  مدير  محدودة مسئولية ذات  بدر محمد العزيز عبد محمد -  106

 الحق منفردا مصرى الجنسية -  بدر محمد العزيز عبد محمد/ السيد للمدير  و ماذكر بعض او كل فى الغير  توكيل حق وله االجل

 فقط الخاصة العربية مصر بجمهورية الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى

 4597   برقم    20191113:  تاريخ ،. الشركة مستخدمى عقود علي التوقيع و مستحقاتهم و بالموظفين المتعلقة باالمور

   برقم    20191113:  تاريخ ،   منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الكنانى معن مصطفى شادى -  107

6184 

 6184   برقم    20191113:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكناني معن مصطفي محمد -  108

 6184   برقم    20191113:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافين كومار -  109

 6184   برقم    20191113:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كومار مندر دهار بال -  110

 6184   برقم    20191113:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الل موهان -  111

 6184   برقم    20191113:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باالك شيف -  112

 التكاليف و الماليه لالداره منتدب عضو و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الكنانى معن مصطفى شادى -  113

 6184   برقم    20191113:  تاريخ ،

:  تاريخ ، التكاليف و الماليه لالداره منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكناني معن مصطفي محمد -  114

 6184   برقم    20191113

    20191113:  تاريخ ، التكاليف و الماليه لالداره منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافين كومار -  115

 6184   برقم

:  تاريخ ، التكاليف و الماليه لالداره منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كومار مندر دهار بال -  116

 6184   برقم    20191113

   برقم    20191113:  تاريخ ، التكاليف و الماليه لالداره منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الل موهان -  117

6184 

   برقم    20191113:  تاريخ ، التكاليف و الماليه لالداره منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باالك شيف -  118

6184 

:  تاريخ ، الجوده لمراقبة  منتدب وعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الكنانى معن مصطفى شادى -  119

 6184   برقم    20191113

    20191113:  تاريخ ، الجوده لمراقبة  منتدب وعضو  رةادا مجلس عضو  مساهمة شركة  الكناني معن مصطفي محمد -  120

 6184   برقم

 6184   برقم    20191113:  تاريخ ، الجوده لمراقبة  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافين كومار -  121

   برقم    20191113:  تاريخ ، الجوده لمراقبة  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كومار مندر دهار بال -  122

6184 

 6184   برقم    20191113:  تاريخ ، الجوده لمراقبة  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الل موهان -  123



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 6184   برقم    20191113:  تاريخ ، الجوده لمراقبة  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باالك شيف -  124

 التعاقدات و للعالقات  منتدب وعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الكنانى معن مصطفى شادى -  125

 6184   برقم    20191113:  تاريخ ، الخارجيه

:  تاريخ ، هالخارجي التعاقدات و للعالقات  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكناني معن مصطفي محمد -  126

 6184   برقم    20191113

    20191113:  تاريخ ، الخارجيه التعاقدات و للعالقات  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافين كومار -  127

 6184   برقم

:  تاريخ ، الخارجيه التعاقدات و للعالقات  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كومار مندر دهار بال -  128

 6184   برقم    20191113

    20191113:  تاريخ ، الخارجيه التعاقدات و للعالقات  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الل موهان -  129

 6184   برقم

    20191113:  تاريخ ، الخارجيه التعاقدات و للعالقات  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باالك شيف -  130

 6184   برقم

 ، المبيعات و للمشتريات  منتدب وعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الكنانى معن مصطفى شادى -  131

 6184   برقم    20191113:  تاريخ

:  تاريخ ، المبيعات و للمشتريات  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكناني معن مصطفي محمد -  132

 6184   برقم    20191113

   برقم    20191113:  تاريخ ، المبيعات و للمشتريات  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافين كومار -  133

6184 

    20191113:  تاريخ ، المبيعات و للمشتريات  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كومار مندر دهار بال -  134

 6184   برقم

   برقم    20191113:  تاريخ ، المبيعات و للمشتريات  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الل موهان -  135

6184 

   برقم    20191113:  تاريخ ، المبيعات و للمشتريات  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باالك شيف -  136

6184 

 ، التطوير و لالبحاث  منتدب وعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الكنانى معن مصطفى شادى -  137

 6184   برقم    20191113:  تاريخ

:  تاريخ ، التطوير و لالبحاث  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكناني معن مصطفي محمد -  138

 6184   برقم    20191113

   برقم    20191113:  تاريخ ، التطوير و لالبحاث  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافين كومار -  139

6184 

    20191113:  تاريخ ، التطوير و لالبحاث  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كومار مندر دهار بال -  140

 6184   برقم

   برقم    20191113:  تاريخ ، التطوير و لالبحاث  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لال موهان -  141

6184 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191113:  تاريخ ، التطوير و لالبحاث  منتدب وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  باالك شيف -  142

6184 

 لهم و الغير مع عالقتها في الشركة المديران يمثل -  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه متولى يوسف محمد -  143

 غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء و باسمها للتعامل السلطات أوسع الصدد هذا في( منفردين او  مجتمعين)

 دفع و قبض و مكافأتهم و اجورهم و مرتباتهم وتحديد  الشركة مستخدمي و وكالء عزل و وقف و تعيين االخص علي و الشركة

 تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود جميع ابرام و التجارية االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ

 8332   برقم    20191113:  تاريخ ، المواد جميع شراء حق لهم و. باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

  مجتمعين) لهم و الغير مع عالقتها في الشركة المديران يمثل -  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  متولى محمد احمد احمد -  144

 علي و الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء و باسمها للتعامل السلطات أوسع الصدد هذا في( منفردين او

 و توقيع و المبالغ دفع و قبض و مكافأتهم و اجورهم و مرتباتهم وتحديد  الشركة مستخدمي و وكالء عزل و وقف و تعيين االخص

 الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود جميع ابرام و التجارية االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل

 8332   برقم    20191113:  تاريخ ، المواد جميع شراء حق لهم و. باالجل او بالنقد

  مجتمعين) لهم و الغير مع عالقتها في الشركة المديران يمثل -  مدير  محدودة مسئولية ذات  صبح علي السيد السيد السيد -  145

 علي و الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء و باسمها للتعامل السلطات أوسع الصدد هذا في( منفردين او

 و توقيع و المبالغ دفع و قبض و مكافأتهم و اجورهم و مرتباتهم وتحديد  الشركة مستخدمي و وكالء عزل و وقف و تعيين االخص

 الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود جميع ابرام و التجارية االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل

 8332   برقم    20191113:  تاريخ ، المواد جميع شراء حق لهم و. باالجل او بالنقد

 بطريق اإلقراض و المنقوالت و البضائع و المهمات و  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه متولى يوسف محمد -  146

 تأسيس و االخري المؤسسات يف االشتراك و الرهون و العقارات و التجارية المحالت بيع و المبادالت و المشتريات و االعتمادات

 حق لهم و مجتمعين الشيكات علي التوقيع و الحسابات وغلق فتح في البنوك مع التعامل و المنقوله و الثابته االصول بيع و الشركات

 8332   برقم    20191113:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل

 بطريق اإلقراض و المنقوالت و البضائع و المهمات و  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  متولى محمد احمد احمد -  147

 تأسيس و االخري المؤسسات في االشتراك و الرهون و العقارات و التجارية المحالت بيع و المبادالت و المشتريات و االعتمادات

 حق لهم و مجتمعين الشيكات علي التوقيع و الحسابات وغلق فتح في البنوك مع التعامل و المنقوله و الثابته االصول بيع و الشركات

 8332   برقم    20191113:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل

 بطريق اإلقراض و المنقوالت و البضائع و المهمات و  مدير  محدودة مسئولية ذات  صبح علي السيد السيد السيد -  148

 تأسيس و االخري المؤسسات في االشتراك و الرهون و العقارات و التجارية المحالت بيع و المبادالت و المشتريات و االعتمادات

 حق لهم و مجتمعين الشيكات علي التوقيع و الحسابات وغلق فتح في البنوك مع التعامل و المنقوله و الثابته االصول بيع و الشركات

 8332   برقم    20191113:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل

 8332   برقم    20191113:  تاريخ ، متخارج  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه متولى يوسف محمد -  149

 8332   برقم    20191113:  تاريخ ، متخارج  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  متولى محمد احمد احمد -  150

 8332   برقم    20191113:  تاريخ ، متخارج  مدير  محدودة مسئولية ذات  صبح علي السيد السيد السيد -  151

 3749   برقم    20191114:  تاريخ ، متخارج  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عوض ابراهيم السيد سمير احمد -  152

 3749   برقم    20191114:  تاريخ ، متخارج  مدير  محدودة مسئولية ذات  عوض ابراهيم السيد بهجت محمد -  153

 3749   برقم    20191114:  تاريخ ، متخارج  مدير  محدودة مسئولية ذات  يوسف مصطفي العظيم عبد علي -  154

 في الشركة   ابراهيم السيد محمدبهجت/  السيد يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عوض ابراهيم السيد سمير احمد -  155

 او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل إلدارةالشركة السلطات أوسع الصدد هذا في وله يرالغ مع عالقتها

 .  العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في منفردا الحق وله

 على التوقيع و إيداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و

 3749   برقم    20191114:  تاريخ ، فتح و الشيكات

 في الشركة   ابراهيم السيد محمدبهجت/  السيد يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  عوض ابراهيم السيد بهجت محمد -  156

 او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل إلدارةالشركة السلطات أوسع الصدد هذا في وله الغير مع عالقتها

 .  العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

  العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في منفردا الحق وله

 على التوقيع و إيداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و

 3749   برقم    20191114:  تاريخ ، فتح و الشيكات

 في الشركة   ابراهيم السيد محمدبهجت/  السيد يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  يوسف مصطفي العظيم عبد علي -  157

 او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل إلدارةالشركة السلطات أوسع الصدد هذا في وله الغير مع عالقتها

 .  العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

  العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في منفردا الحق وله

 على التوقيع و إيداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و

 3749   برقم    20191114:  تاريخ ، فتح و الشيكات

 كافة و الضمان شهادات و خطابات وإصدار الحسابات  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عوض ابراهيم السيد سمير احمد -  158

 مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و أغراضها ضمن و الشركة باسم ذالك كل و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور

 و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق له و اجورهم و مرتباتهم  تحديد و الشركة ووكالء

 باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة وإبرام التجارية

   برقم    20191114:  تاريخ ، ابراهيم السيد سمير احمد/  السيد مع مجتمعا   عوض ابراهيم السيد محمدبهجت/  السيد يكون و 

3749 

 كافة و الضمان شهادات و خطابات وإصدار الحسابات  مدير  محدودة مسئولية ذات  عوض ابراهيم السيد بهجت محمد -  159

 مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و أغراضها ضمن و الشركة باسم ذالك كل و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور

 و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق له و اجورهم و مرتباتهم  تحديد و الشركة ووكالء

 باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة وإبرام التجارية

   برقم    20191114:  تاريخ ، ابراهيم السيد سمير احمد/  السيد مع مجتمعا   عوض ابراهيم السيد محمدبهجت/  السيد يكون و 

3749 

 كافة و الضمان شهادات و خطابات وإصدار الحسابات  مدير  محدودة مسئولية ذات  يوسف مصطفي العظيم عبد علي -  160

 مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و أغراضها ضمن و الشركة باسم ذالك كل و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور

 و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق له و اجورهم و مرتباتهم  تحديد و الشركة ووكالء

 باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة وإبرام التجارية

   برقم    20191114:  تاريخ ، ابراهيم السيد سمير احمد/  السيد مع مجتمعا   عوض ابراهيم السيد محمدبهجت/  السيد يكون و 

3749 

 الحق لهما كذلك و البنوك في الرهن حق في عوض  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عوض ابراهيم السيد سمير احمد -  161

 و  الشركة اصول من جزء او بكل المشاركة او الشركة اصول من كل او  جزء في  البيع و الشراء عقود على التوقيع في مجتمعين

 بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق لهما كذلك و  السيارات و االراضي و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الرهن

 3749   برقم    20191114:  تاريخ ،.   ذكر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحق لهما كذلك و البنوك في الرهن حق في عوض  مدير  محدودة مسئولية ذات  عوض ابراهيم السيد بهجت محمد -  162

 و  الشركة اصول من جزء او بكل المشاركة او الشركة اصول من كل او  جزء في  البيع و الشراء عقود على التوقيع في مجتمعين

 بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق لهما كذلك و  السيارات و االراضي و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الرهن

 3749   برقم    20191114:  تاريخ ،.   ذكر

 الحق لهما كذلك و البنوك في الرهن حق في عوض  مدير  محدودة مسئولية ذات  يوسف مصطفي العظيم عبد علي -  163

 و  الشركة اصول من جزء او بكل المشاركة او الشركة اصول من كل او  جزء في  البيع و الشراء عقود على التوقيع في مجتمعين

 بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق لهما كذلك و  السيارات و االراضي و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الرهن

 3749   برقم    20191114:  تاريخ ،.   ذكر

 المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  اسكندر عزيز ثروت -  164

 واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع قصوى حدود بدون وايداع سحب من والمصارف البنوك مع التعامل فى الحق

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

 والبيع والرهن واالقتراض الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافه امام الشركة عن التوقيع

 8167   برقم    20191114:  تاريخ ، كافة على التوقيع حق وكذا والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 بوحدات الخاصة والنهائية االبتدائية العقود  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  اسكندر عزيز ثروت -  165

 ودفع قبض حق حق وله واجورهم مرتباهم وتحديد الشركة وكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهما الثمن وقبض المشروع

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود وابرام التجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوضيح المبالغ

 القضايا في التصالح و القضايا عن التنازل و االبراء و االنكار و االقرار و الصلح تقارير في الحق له و االجل او بالنقد الشركة

 8167   برقم    20191114:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق وله  اغراضها ضمن و الشركة باسم

 تعديل)  - متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  هالل امين سالم يوسف -  166

 سالم امين سالم/  المتضامنين للشركاء الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون-( ليصبح التوقيع و االداره بند

 سالم مع مجتمعه رمضان الحليم عبد لجيهان او منفردين او مجتمعين هالل سالم امين سالم يمنى و هالل امين سالم احمد و هالل

 مع والتعامل المستندية االعتمادات وفتح الصفقات وابرام باالجل او بالنقد العقود وابرام البنوك مع التعامل فى وذلك هالل سالم امين

 4361   برقم    20191117:  تاريخ ، وشراء حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 تعديل)  - متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  هالل امين سالم يوسف -  167

 سالم امين سالم/  المتضامنين للشركاء الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون-( ليصبح التوقيع و االداره بند

 سالم مع مجتمعه رمضان الحليم عبد لجيهان او منفردين او مجتمعين هالل سالم امين سالم يمنى و هالل امين سالم احمد و هالل

 مع والتعامل المستندية االعتمادات وفتح الصفقات وابرام باالجل او بالنقد العقود وابرام البنوك مع التعامل فى وذلك هالل سالم امين

 4361   برقم    20191117:  تاريخ ، وشراء حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 بالنسبة اما والمنقوالت المهمات و البضائع و المواد جميع  متضامن شريك  بسيطة توصية  هالل امين سالم يوسف -  168

/ المتضامن للشريك فيكون البنوك لدى واالفراد الشركات من ايا وكفالة الغير توكيل و الشركة اصول من ايا وبيع ورهن لالفتراض

 هالل امين سالم يوسف/  المتضامن للشريك يكون و.ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله منفردا هالل سالم امين سالم

 الجهات جميع امام الشركه تمثيل و المنقوالت و المهمات و البضائع و المواد جميع شراء و التجاريه العقود ابرام حق_ منفردا_

   برقم    20191117:  تاريخ ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و حكوميه الغير و الحكوميه

4361 

 بالنسبة اما والمنقوالت المهمات و البضائع و المواد جميع  متضامن شريك  تضامن شركة  هالل امين سالم يوسف -  169

/ المتضامن للشريك فيكون البنوك لدى واالفراد الشركات من ايا وكفالة الغير توكيل و الشركة اصول من ايا وبيع ورهن لالفتراض

 هالل امين سالم يوسف/  المتضامن للشريك يكون و.ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله منفردا هالل سالم امين سالم

 الجهات جميع امام الشركه تمثيل و المنقوالت و المهمات و البضائع و المواد جميع شراء و التجاريه العقود ابرام حق_ منفردا_

   برقم    20191117:  تاريخ ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و حكوميه الغير و الحكوميه

4361 

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق  يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  البوهى العال عبد احمد احمد كمال -  170

 او مجتمعين البوهى العال عبد احمد احمد كمال/  والسيد سليمان احمد كامل محمد ايمن/  السيد  المتضامنين للشريكين الرسمية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم ملالتعا فى الحق ولهم منفردين

 اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع

 4441   برقم    20191118:  تاريخ ، ديدتس و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق  يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  البوهى العال عبد احمد احمد كمال -  171

 او مجتمعين البوهى العال عبد احمد احمد كمال/  والسيد سليمان احمد كامل محمد ايمن/  السيد  المتضامنين للشريكين الرسمية

 و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل فى الحق ولهم منفردين

 اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع

 4441   برقم    20191118:  تاريخ ، تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و

 و د العقو كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة  متضامن شريك  تضامن شركة  البوهى العال عبد احمد احمد كمال -  172

 اما ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق لهم و الجلا او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 شهادات و خطابات اصدار و الحسابات فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من  والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 وضمن ولمصلحتها الشركة باسم ذلك وكل الرهن و االقتراض حق و  المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافه الضمان

 4441   برقم    20191118:  تاريخ ، العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الشراء عقود على التوقيع حق و اغراضها

 و د العقو كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة  متضامن شريك  تضامن شركة  البوهى العال عبد احمد احمد كمال -  173

 اما ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق لهم و االجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 شهادات و خطابات اصدار و الحسابات فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من  والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 وضمن ولمصلحتها الشركة باسم ذلك وكل الرهن و االقتراض حق و  المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافه الضمان

 4441   برقم    20191118:  تاريخ ، العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الشراء عقود على التوقيع حق و اغراضها

 فيكون ولمصلحتها الشركة باسم والسيارات واالراضى  متضامن شريك  تضامن شركة  البوهى العال عبد احمد احمد كمال -  174

 خضر محمد عيسي جمال/  السيد هو والسياحية الفنية الناحية من/  المسئول المدير اما منفردا سليمان احمد كامل محمد ايمن/  للسيد

 4441   برقم    20191118:  تاريخ ،

 فيكون ولمصلحتها الشركة باسم والسيارات واالراضى  متضامن شريك  تضامن شركة  البوهى العال عبد احمد احمد كمال -  175

 خضر محمد عيسي جمال/  السيد هو والسياحية الفنية الناحية من/  المسئول المدير اما منفردا سليمان احمد كامل محمد ايمن/  للسيد

 4441   برقم    20191118:  تاريخ ،

 7754   برقم    20191118:  تاريخ ،(  صفته تعديل)   منتدب عضو  مساهمة شركة  سعد محمد محمد حسن احمد -  176

 7754   برقم    20191118:  تاريخ ،(  صفته تعديل)   منتدب عضو  مساهمة شركة  سعد محمد محمد حسن احمد -  177

 ليمث- محدودة غير لمده وظائفهم المديرون ويباشر  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  درويش محمد المرسى فوزي عمرو -  178

 ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركه الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى  لهم و الغير مع عالقتها فى الشركه المديرون او المدير

 جميع امام الشركة تمثيل(  منفردين او مجتمعين)  ولهم العامه للجمعيه التنفيذيه الئحته او القانونى او الشركه عقد صراحة به أحتفظ

 و مكافاتهم تحديد و عزلهم و الموظفين تعيين و الشركات و االفراد و المؤسسات و الهيئات و الحكومية وغير الحكومية المصالح

 1283   برقم    20191119:  تاريخ ، ما كل بيع و شراء عقود علي التوقيع حق لهم

 المدير يمثل- محدودة غير لمده وظائفهم المديرون ويباشر  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الشهيد عبد شهيدي ماهر عماد -  179

 أحتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركه الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى  لهم و الغير مع عالقتها فى الشركه المديرون او

 جميع امام الشركة تمثيل(  منفردين او مجتمعين)  ولهم العامه للجمعيه التنفيذيه الئحته او القانونى او الشركه عقد صراحة به

 و مكافاتهم تحديد و عزلهم و الموظفين تعيين و الشركات و االفراد و المؤسسات و الهيئات و الحكومية وغير الحكومية المصالح

 1283   برقم    20191119:  تاريخ ، ما كل بيع و شراء عقود علي التوقيع حق لهم

 يمثل- محدودة غير لمده وظائفهم المديرون ويباشر  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  درويش محمد المرسي فوزي عمرو -  180

 ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركه الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى  لهم و الغير مع عالقتها فى الشركه المديرون او المدير

 جميع امام الشركة تمثيل(  منفردين او مجتمعين)  ولهم العامه للجمعيه التنفيذيه الئحته او القانونى او الشركه عقد صراحة به أحتفظ

 و مكافاتهم تحديد و عزلهم و الموظفين تعيين و الشركات و االفراد و المؤسسات و الهيئات و الحكومية وغير الحكومية المصالح

 1283   برقم    20191119:  تاريخ ، ما كل بيع و شراء عقود علي التوقيع حق لهم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 او المدير يمثل- محدودة غير لمده وظائفهم المديرون ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  جويده الجليل عبد عطية احمد -  181

 به أحتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركه الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى  لهم و الغير مع عالقتها فى الشركه المديرون

 المصالح جميع امام الشركة تمثيل(  منفردين او مجتمعين)  ولهم العامه للجمعيه التنفيذيه الئحته او القانونى او الشركه عقد صراحة

 حق لهم و مكافاتهم تحديد و عزلهم و الموظفين تعيين و الشركات و االفراد و المؤسسات و الهيئات و الحكومية وغير الحكومية

 1283   برقم    20191119:  تاريخ ، ما كل بيع و شراء عقود علي التوقيع

 السحب و بالبنوك حسابات فتح و منقول و ثابت هو  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  درويش محمد المرسى فوزي عمرو -  182

 تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق لهم كما الشركة باسم البنوك من االقتراض و الرهن و االيداع و

 1283   برقم    20191119: 

 و السحب و بالبنوك حسابات فتح و منقول و ثابت هو  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الشهيد عبد شهيدي ماهر عماد -  183

:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق لهم كما الشركة باسم البنوك من االقتراض و الرهن و االيداع

 1283   برقم    20191119

 و بالبنوك حسابات فتح و منقول و ثابت هو  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  درويش محمد المرسي فوزي عمرو -  184

.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق لهم كما الشركة باسم البنوك من االقتراض و الرهن و االيداع و السحب

 1283   برقم    20191119:  تاريخ ،

 االيداع و السحب و بالبنوك حسابات فتح و منقول و ثابت هو  مدير  محدودة مسئولية ذات  جويده الجليل عبد عطية احمد -  185

:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق لهم كما الشركة باسم البنوك من االقتراض و الرهن و

 1283   برقم    20191119

 علي وسلطاتهم الشركة عن بالتوقيع المخولة االشخاص تحديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين محمود رانيا -  186

 : التالي النحو

 فى الحق ولهما دحدو دون مبلغ اى على  مجتمعين، المغربي، حسين أحمد مدحت/ والسيد حسين محمود رانيا/   السيدة توقيع(  أ

 عقود وكذلك البنكية والتسهيالت القروض عقود على التوقيع وكذلك ، حدود دون مبالغ اية على الشركة عن للتوقيع أخرين تفويض

 .التشغيل أصول وبيع( GTS) البنكية االلكترونية المعامالت خدمات

   

   برقم    20191119:  تاريخ ، الضوى السيد محمد/  السيد  مع مجتمعة التوقيع في الحق لها حسين  محمود رانيا/ السيدة( ب

37328 

 (.الغير امريكى دوالر ااَلف عشرة$   )10000  مبلغ حتى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين محمود رانيا -  187

  

 بين فيما تحويل اى على,  منفردا, التوقيع في الحق  حسين محمود رانيا/ السيدة أو المغربي حسين أحمد مدحت/ السيد من لكل(  ج

 .بالبنوك الشركة حسابات

  

 ووزارة لألستثمار العامة الهيئة أمام, منفردا, للتوقيع  حسين محمود رانيا/ السيدة أو المغربي حسين أحمد مدحت/ السيد تفويض( ه

 امام الشركة لتمثيل عنهما بالنيابة يعينوهم من أوتفويض توكيل في الحق منهما ألي و الجمارك و( الصادرات دعم جهاز) التجارة

 37328   برقم    20191119:  تاريخ ، المشار الجهات

 استالم و وتسليم سحب و وتقديم الشيكات استالم في اعاله اليها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين محمود رانيا -  188

 .بالشركة المتعلقة االجراءات بكافة والقيام المستندات و التقارير و الطلبات و الخطابات و الملفات

   

 تاريخ ،. الشركة سيارات بيع و, الترخيص تجديد, ترخيص فى الغير تفويض في,  منفردة, الحق لها حسين  محمود رانيا/ السيدة( و

 37328   برقم    20191119: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

/ السيد( 1: )من كل من توقيعين آلى يكون -  بمنتد وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد نجيب عماد كريم -  189

 ياسمين/ األستاذة( 4) صالح، محمد شادي/ السيد( 3) الباسط، عبد الباقي عبد الباسط عبد عالء/ السيد( 2) سعيد، نجيب عماد كريم

 يتعلق فيما الشركة عن نيابة التوقيع سلطات(( التوقيع حق أصحاب)) ميسوتين إف بيرت نيلس( 5) الشلقانى، مصطفى أسعد

 :يلى كما سيستمز ميدايست داو لشركة البنكية بالحسابات

  

 عمليات أي أو داو لشركة مملوكة شركة ألى حدود بدون مجتمعين التوقيع في الحق التوقيع حق أصحاب من توقيعين ألى يكون - 1

 768   برقم    20191119:  تاريخ ، الحسابات بين فيما

 .سيستمز ميدايست داو لشركة البنكية  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد نجيب عماد كريم -  190

  

 دوالر مليون) أمريكي دوالر 1000000 مبلغ حدود في مجتمعين التوقيع في الحق التوقيع حق أصحاب من توقيعين ألى يكون - 2

 .عملية لكل األخرى العمالت من يعادله ما أو( أمريكي

  

 .الشهرية المرتبات أوامر على مجتمعين التوقيع في الحق التوقيع حق أصحاب من توقيعين ألى يكون - 3

  

 الباسط عبد الباقي عبد الباسط عبد عالء/ األستاذ أو الشلقانى مصطفى أسعد ياسمين/ األستاذة من كل من توقيع ألى يكون: ثانيا

 768   برقم    20191119:  تاريخ ، سعيد نجيب عماد كريم/ السيد مع مجتمعا

 عن نيابة القرض عقود وإبرام االقتراض حق  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد نجيب عماد كريم -  191

 في( أمريكي دوالر مليون عشر سبعة) أمريكي دوالر 17000000 إجماليه يتعدى ال مبلغ حدود في سيستمز ميدايست داو شركة

 .القرض تاريخ من واحدة سنة إقراض كل استحقاق تاريخ يتعدى ال أن على وقت أي

  

 الباقي عبد الباسط عبد عالء/ األستاذ الشلقانى، مصطفى أسعد ياسمين/ األستاذة سعيد، نجيب عماد كريم/ األستاذ من لكل يكون: ثالثا

:  تاريخ ، بخطابات يتعلق فيما البنوك مع عاملالت في الحق مجتمعين أو منفردين ميسوتين إف بيرت نيلس/ األستاذ الباسط، عبد

 768   برقم    20191119

 الصادرة األخرى السداد وطرق االئتمان  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد نجيب عماد كريم -  192

 والمستندات المدينة والعوائد الخطابات توقيع سلطة له/لها الصدد هذا وفى الشركة، عمالء من سيستمز ميدايست داو شركة لصالح

 خطابات وشروط أحكام لمقابلة البنك إلى المقدمة المستندات على تعديالت أو تغيير أي على البنوك تلك مع واالتفاق للبنوك المقدمة

 .  المعنية االئتمان

  

 المخاطر تغطية وخيارات المستقبلية والعقود والمقدمات المقايضات ذلك ويشمل المالية االلتزامات إبرام في الشركة تفويض: رابعا

 768   برقم    20191119:  تاريخ ، الفائدة ومعدالت العملة تقلبات عن الناشئة

 الديون أو األصول من ألي تحديدا والمبينة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد نجيب عماد كريم -  193

 مصطفى أسعد ياسمين/ األستاذة المجلس يفوض كما. تحملها أو عليها الحصول متوقع( منه مجموعة أو جزء أي أو) األساسية

 عبد الباسط عبد عالء/ األستاذ ، ميسوتين إف بيرت نيلس/ األستاذ سعيد، نجيب عماد كريم/ األستاذ من أي مع مجتمعا الشلقانى

 . األغراض متعددة العقود تلك إلبرام المطلوبة المستندات كافة على التوقيع في الباسط عبد الباقي

  

    20191119:  تاريخ ، مبلغ حدود في السيارات بيع عقود على التوقيع في منفردا سعيد نجيب عماد كريم/ األستاذ تفويض: خامسا

 768   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 دوالر ألف خمسون) مريكيأ دوالر 50000  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعيد نجيب عماد كريم -  194

 .األخرى العمالت من يعادله ما أو( أمريكي

  

 768   برقم    20191119:  تاريخ ،. القرار هذا قبل الممنوحة والسلطات التوقيعات جميع تلغى: سادسا

:  تاريخ ، االداره مجلس مده تجديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  بهيج سعيد تيسير عمرو -  195

 771   برقم    20191120

 فى منفردان ولهما الغير مع عالقتها فى الشركة المديران يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد متولى محمد ليلى -  196

 التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 .  العامة للجمعية

 البنوك جميع مع التعامل في الحق منفردان - شتيه سليمان زياد طارق/  والسيد السيد متولي محمد ليلي/  السيدة من كال ويختص

 باسم والرهن القرض عقود على التوقيع حق وكذلك  الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف

 3349   برقم    20191120:  تاريخ ، وشهادات خطابات وإصدار الشركة

 هذا فى منفردان ولهما الغير مع عالقتها فى الشركة المديران يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  شتيه سليمان زياد طارق -  197

 التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد

 .  العامة للجمعية

 البنوك جميع مع التعامل في الحق منفردان - شتيه سليمان زياد طارق/  والسيد السيد متولي محمد ليلي/  السيدة من كال ويختص

 باسم والرهن القرض عقود على التوقيع حق وكذلك  الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف

 3349   برقم    20191120:  تاريخ ، وشهادات خطابات وإصدار الشركة

 وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد متولى محمد ليلى -  198

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك

 األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما للغير او للنفس ولمصلحتها الشركة باسم والسيارات

 على التوقيع حق لهما وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة إبرام و والتجارية

 3349   برقم    20191120:  تاريخ ، جميع امام وتمثيلها وتعديلها الشركات تأسيس عقود

 ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان  مدير  محدودة مسئولية ذات  شتيه سليمان زياد طارق -  199

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم

 األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما للغير او للنفس ولمصلحتها الشركة باسم والسيارات

 على التوقيع حق لهما وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة إبرام و والتجارية

 3349   برقم    20191120:  تاريخ ، جميع امام وتمثيلها وتعديلها الشركات تأسيس عقود

 توكيل حق لهما وكذلك الحكومية وغير الحكومية الجهات  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد متولى محمد ليلى -  200

 3349   برقم    20191120:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض

 وتفويض توكيل حق لهما وكذلك الحكومية وغير الحكومية الجهات  مدير  محدودة مسئولية ذات  شتيه سليمان زياد طارق -  201

 3349   برقم    20191120:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير

 4425   برقم    20191120:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الجليل عبد الحميد عبد السيد محمد -  202

 4425   برقم    20191120:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد الجليل عبد الحميد عبد السيد -  203

 ولهما الغير مع عالقتها في  الشركة المديران يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الجليل عبد الحميد عبد السيد محمد -  204

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى  منفردان

  العامة للجمعية التنفيذية الئحته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق وللمديران

 الجليل عبد الحميد عبد السيد/  والسيد - الجليل عبد الحميد عبد السيد محــمد/  السيد من كال ويختص اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 4425   برقم    20191120:  تاريخ ، منفردان - محمد

 ولهما الغير مع عالقتها في  الشركة المديران يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد الجليل عبد الحميد عبد السيد -  205

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى  منفردان

  العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق وللمديران

 الجليل عبد الحميد عبد السيد/  والسيد - الجليل عبد الحميد عبد السيد محــمد/  السيد من كال ويختص اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 4425   برقم    20191120:  تاريخ ، منفردان - محمد

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل في الحق  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الجليل عبد الحميد عبد السيد محمد -  206

 وإصدار الشركة باسم والرهن القرض عقود على والتوقيع حق وكذلك  الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب

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

 للغير و للنفس ولمصلحتها الشركة باسم والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع

 4425   برقم    20191120:  تاريخ ، األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل في الحق  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد الجليل عبد الحميد عبد السيد -  207

 خطابات وإصدار الشركة باسم والرهن القرض عقود على والتوقيع حق وكذلك  الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع

 التوقيع حق وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات

 ولهم للغير و للنفس لمصلحتهاو الشركة باسم والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على

 4425   برقم    20191120:  تاريخ ، األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق

 والمشارطات العقود كافة إبرام و والتجارية  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  الجليل عبد الحميد عبد السيد محمد -  208

:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل حق لهما وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

 4425   برقم    20191120

 والصفقات والمشارطات العقود كافة إبرام و والتجارية  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد الجليل عبد الحميد عبد السيد -  209

:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير وتفويض توكيل حق لهما وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 4425   برقم    20191120

 106   برقم    20191120:  تاريخ ، استقاله  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  210

 106   برقم    20191120:  تاريخ ، استقاله  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  211

 106   برقم    20191120:  تاريخ ، استقاله  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  212

 106   برقم    20191120:  تاريخ ، استقاله  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  213

 106   برقم    20191120:  تاريخ ، استقاله  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  214

 106   برقم    20191120:  تاريخ ، استقاله  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  215

 106   برقم    20191120:  تاريخ ، استقاله  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  216

 106   برقم    20191120:  تاريخ ، استقاله  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  217

 106   برقم    20191120:  تاريخ ، استقاله  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  218

 106   برقم    20191120:  تاريخ ، استقاله  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  219



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و السابق العضو صالحيات و اختصاصات بنفس تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  220

 البنك او البنوك لصالح للغير البيع و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في المجلس فوضه كما 2019/11/3 من اعتبارا ذلك

 الشهر مصلحه امام ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او المصري االهلي البنك توكيل حق له و للغير او المصري االهلي

 جمعيه اول في اعتماده يتم ان علي والغير القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافه و البنوك امام و التوثيق و العقاري

 106   برقم    20191120:  تاريخ ،.  قادمه عامه

 و السابق العضو صالحيات و اختصاصات بنفس تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  221

 البنك او البنوك لصالح للغير البيع و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في المجلس فوضه كما 2019/11/3 من اعتبارا ذلك

 الشهر مصلحه امام ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او المصري االهلي البنك توكيل حق له و للغير او المصري االهلي

 جمعيه اول في اعتماده يتم ان علي والغير القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافه و البنوك امام و التوثيق و العقاري

 106   برقم    20191120:  تاريخ ،.  قادمه عامه

 و السابق العضو صالحيات و اختصاصات بنفس تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  222

 البنك او البنوك لصالح للغير البيع و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في المجلس فوضه كما 2019/11/3 من اعتبارا ذلك

 الشهر مصلحه امام ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او المصري االهلي البنك توكيل حق له و للغير او المصري االهلي

 جمعيه اول في اعتماده يتم ان علي والغير القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافه و البنوك امام و التوثيق و العقاري

 106   برقم    20191120:  تاريخ ،.  قادمه عامه

 و السابق العضو صالحيات و اختصاصات بنفس تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  223

 البنك او البنوك لصالح للغير البيع و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في المجلس فوضه كما 2019/11/3 من اعتبارا ذلك

 الشهر مصلحه امام ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او المصري االهلي البنك توكيل حق له و للغير او المصري االهلي

 جمعيه اول في اعتماده يتم ان علي والغير القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافه و البنوك امام و التوثيق و العقاري

 106   برقم    20191120:  تاريخ ،.  قادمه عامه

 و السابق العضو صالحيات و اختصاصات بنفس تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  الحديدي صالح محمد خالد -  224

 البنك او البنوك لصالح للغير البيع و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في المجلس فوضه كما 2019/11/3 من اعتبارا ذلك

 الشهر مصلحه امام ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او المصري االهلي البنك توكيل حق له و للغير او المصري االهلي

 جمعيه اول في اعتماده يتم ان علي والغير القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافه و البنوك امام و التوثيق و العقاري

 106   برقم    20191120:  تاريخ ،.  قادمه عامه

 العضو صالحيات و اختصاصات بنفس تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  225

 البنوك لصالح للغير البيع و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في المجلس فوضه كما 2019/11/3 من اعتبارا ذلك و السابق

 مصلحه امام ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او المصري االهلي البنك توكيل حق له و للغير او المصري االهلي البنك او

 اول في اعتماده يتم ان علي والغير القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافه و البنوك امام و التوثيق و العقاري الشهر

 106   برقم    20191120:  تاريخ ،.  قادمه عامه جمعيه

 العضو صالحيات و اختصاصات بنفس تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  226

 البنوك لصالح للغير البيع و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في المجلس فوضه كما 2019/11/3 من اعتبارا ذلك و السابق

 مصلحه امام ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او المصري االهلي البنك توكيل حق له و للغير او المصري االهلي البنك او

 اول في اعتماده يتم ان علي والغير القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافه و البنوك امام و التوثيق و العقاري الشهر

 106   برقم    20191120:  تاريخ ،.  قادمه عامه جمعيه

 العضو صالحيات و اختصاصات بنفس تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  227

 البنوك لصالح للغير البيع و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في المجلس فوضه كما 2019/11/3 من اعتبارا ذلك و السابق

 مصلحه امام ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او المصري االهلي البنك توكيل حق له و للغير او المصري االهلي البنك او

 اول في اعتماده يتم ان علي والغير القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافه و البنوك امام و التوثيق و العقاري الشهر

 106   برقم    20191120:  تاريخ ،.  قادمه عامه جمعيه

 العضو صالحيات و اختصاصات بنفس تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  228

 البنوك لصالح للغير البيع و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في المجلس فوضه كما 2019/11/3 من اعتبارا ذلك و السابق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مصلحه امام ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او المصري االهلي البنك توكيل حق له و للغير او المصري االهلي البنك او

 اول في اعتماده يتم ان علي والغير القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافه و البنوك امام و التوثيق و العقاري الشهر

 106   برقم    20191120:  تاريخ ،.  قادمه عامه جمعيه

 العضو صالحيات و اختصاصات بنفس تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  229

 البنوك لصالح للغير البيع و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع في المجلس فوضه كما 2019/11/3 من اعتبارا ذلك و السابق

 مصلحه امام ذلك و ذكر ما بعض او كل في الغير او المصري االهلي البنك توكيل حق له و للغير او المصري االهلي البنك او

 اول في اعتماده يتم ان علي والغير القضاء امام و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كافه و البنوك امام و التوثيق و العقاري الشهر

 106   برقم    20191120:  تاريخ ،.  قادمه عامه جمعيه

)  الحديدية للسبائك المصرية الشركة   عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد محمد ابورجيله مصطفى -  230

 1798   برقم    20191120:  تاريخ ، السعداوى مصطفى السعداوى محمد/ السيد من بدال مصرية مساهمة( تابعة شركة

 مدير اسكندر ايوب مجدي مايكل/  السيد تعيين علي الموافقه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الرازق عبد حسين منال -  231

 و السحب و الحسابات بفتح للشركة الرئيسيه التوقيعات تكون ان علي  للشركة السابقه التوقيعات الغاء علي الموافقه.  للشركه عاما

 و االستخدام في الحق لهم و عنه االفراج و المال راس استكمال و زياده حسابات فتح و الودائع ربط و وفك التحويالت و االيداع

 -:-: التالي النحو علي ذلك و البنوك بمختلف اخري بنكيه اجراءات اي و اقصي حد بدون االليكترونيه المصرفيه الخدمات و التعامل

 3301   برقم    20191121:  تاريخ ، اشرف- الرازق عبد حسين منال(( أ) مجموعه)

 مدير اسكندر ايوب مجدي مايكل/  السيد تعيين علي الموافقه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الرازق عبد حسين منال -  232

 و سحبال و الحسابات بفتح للشركة الرئيسيه التوقيعات تكون ان علي  للشركة السابقه التوقيعات الغاء علي الموافقه.  للشركه عاما

 و االستخدام في الحق لهم و عنه االفراج و المال راس استكمال و زياده حسابات فتح و الودائع ربط و وفك التحويالت و االيداع

 -:-: التالي النحو علي ذلك و البنوك بمختلف اخري بنكيه اجراءات اي و اقصي حد بدون االليكترونيه المصرفيه الخدمات و التعامل

 3301   برقم    20191121:  تاريخ ، اشرف- الرازق عبد حسين منال(( أ) مجموعه)

 - مهاود منير صفوت - شميث يواقيم - عازر نسيم سولاير  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الرازق عبد حسين منال -  233

 محمود محمد هاني - حيالي سليمان يوسف فيصل طارق((  ب) مجموعه) اسكندر ايوب مجدي مايكل - احمد محمد احمد اسامه

)  الساده احد بتوقيع موقعة التوقيعات جميع تكون ان علي.  عشماوي سعد منير صالح - جاد السيد عبد ذكى نصرى- الخطيب محمد

 3301   برقم    20191121:  تاريخ ،.  مجتمعين(( ب) مجموعه)  الساده احد مع(( أ) المجموعه

 - مهاود منير صفوت - شميث يواقيم - عازر نسيم سولاير  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الرازق عبد حسين منال -  234

 محمود محمد هاني - حيالي سليمان يوسف فيصل طارق((  ب) مجموعه) اسكندر ايوب مجدي مايكل - احمد محمد احمد اسامه

)  الساده احد بتوقيع موقعة التوقيعات جميع تكون ان علي.  عشماوي سعد منير صالح - جاد السيد عبد ذكى نصرى- الخطيب محمد

 3301   برقم    20191121:  تاريخ ،.  مجتمعين(( ب) مجموعه)  الساده احد مع(( أ) المجموعه

 38896   برقم    20191121:  تاريخ ، دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  رائف حسنى حامد محمود محمد -  235

 38896   برقم    20191121:  تاريخ ، دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  رائف حسنى حامد محمود محمد -  236

 المحدودة الين بايب جاس ميدتيرنيان لشركة ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شارينجيوث كرتش -  237

Mediterranean Gas Pipeline Company Ltd .، 2946   برقم    20191121:  تاريخ 

 المحدودة الين بايب جاس ميدتيرنيان لشركة ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بورنبروكسانانت شاوياون -  238

Mediterranean Gas Pipeline Company Ltd .، 2946   برقم    20191121:  تاريخ 

 المحدودة الين بايب جاس ميدتيرنيان لشركة ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  تشوتشيندا نوبورن -  239

Mediterranean Gas Pipeline Company Ltd .، 2946   برقم    20191121:  تاريخ 

 ميدتيرنيان لشركة ممثال -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حمدى الحميد عبد حمدى احمد الحميد عبد -  240

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. Mediterranean Gas Pipeline Company Ltd المحدودة الين بايب جاس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بايب جاس ميدتيرنيان لشركة ممثال -  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  السقا اللطيف عبد مأمون -  241

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. Mediterranean Gas Pipeline Company Ltd المحدودة الين

 Mediterranean المحدودة الين بايب جاس ميدتيرنيان لشركة ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ميمن يوسي -  242

Gas Pipeline Company Ltd .، 2946   برقم    20191121:  تاريخ 

 Mediterranean ةالمحدود الين بايب جاس ميدتيرنيان لشركة ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مالمود ليو -  243

Gas Pipeline Company Ltd .، 2946   برقم    20191121:  تاريخ 

 المحدودة الين بايب جاس ميدتيرنيان لشركة ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مان وايزر جون -  244

Mediterranean Gas Pipeline Company Ltd .، 2946   برقم    20191121:  تاريخ 

 المحدودة الين بايب جاس ميدتيرنيان لشركة ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البقلى وفيق  احمد اسامه -  245

Mediterranean Gas Pipeline Company Ltd .، 2946   برقم    20191121:  تاريخ 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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Mediterranean Gas Pipeline Company Ltd .- يخص ما كل في الشركة عن نيابة التوقيع في الحق اإلدارة مجلس لرئيس 

 االعتيادية غير المستندات او االتفاقيات أو العقود تشمل ال التي للشركة االعتيادية اإلدارة أعمال وتيسير للشركة ليوميةا األنشطة

 الحميد عبد السيد منح ، القانون حددها التي والصالحيات لالختصاصاتً   وفقا كله وذلك اليومية المعامالت إطار عن تخرج والتي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عبد حمدي أحمد الحميد عبد السيد منح ، القانون حددها التي والصالحيات لالختصاصاتً   وفقا كله وذلك اليومية المعامالت إطار
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Mediterranean Gas Pipeline Company Ltd .- يخص ما كل في الشركة عن نيابة التوقيع في الحق اإلدارة مجلس لرئيس 

 االعتيادية غير المستندات او االتفاقيات أو العقود تشمل ال التي للشركة االعتيادية اإلدارة أعمال وتيسير للشركة اليومية األنشطة

 الحميد عبد السيد منح ، القانون حددها التي والصالحيات لالختصاصاتً   وفقا كله وذلك اليومية المعامالت إطار عن تخرج والتي

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ، والسيد منتدب إدارة مجلس عضو بصفته الحميد عبد حمدي أحمد

 المحدودة الين بايب جاس ميدتيرنيان لشركة ممثال -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البقلى وفيق  احمد اسامه -  305

Mediterranean Gas Pipeline Company Ltd .- يخص ما كل في الشركة عن نيابة التوقيع في الحق اإلدارة مجلس لرئيس 

 االعتيادية غير المستندات او االتفاقيات أو العقود تشمل ال التي للشركة االعتيادية اإلدارة أعمال وتيسير للشركة اليومية األنشطة

 الحميد عبد السيد منح ، القانون حددها التي والصالحيات لالختصاصاتً   وفقا كله وذلك اليومية المعامالت إطار عن تخرج والتي

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ، والسيد منتدب إدارة مجلس عضو بصفته الحميد عبد حمدي أحمد

 المحدودة الين بايب جاس ميدتيرنيان لشركة ممثال -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  زيل صمويل -  306

Mediterranean Gas Pipeline Company Ltd .- يخص ما كل في الشركة عن نيابة التوقيع في الحق اإلدارة مجلس لرئيس 

 االعتيادية غير المستندات او االتفاقيات أو العقود تشمل ال التي للشركة االعتيادية اإلدارة أعمال وتيسير للشركة اليومية األنشطة

 الحميد عبد السيد منح ، القانون حددها التي والصالحيات لالختصاصاتً   وفقا كله وذلك اليومية المعامالت إطار عن تخرج والتي

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ، والسيد منتدب إدارة مجلس عضو بصفته الحميد عبد حمدي أحمد

 منتدب إدارة مجلس عضو بصفته - السقا اللطيف عبد مأمون/   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شارينجيوث كرتش -  307

 نفس ولهما منفردين البنوك في الشركة عن التوقيع حق علي تنص والتي ، للشركة التجاري بالسجل لهما الممنوحة التوقيع سلطات

 المنتدب العضو اختصاصات جميع وكذلك مجتمعين القروض عقود علي والتوقيع الرهن إجراءات عن أما ، والصالحيات السلطات

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. والقانون األساسي للنظامً   وفقا

 إدارة مجلس عضو بصفته - السقا اللطيف عبد مأمون/   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بورنبروكسانانت شاوياون -  308

 ولهما منفردين البنوك في الشركة عن التوقيع حق علي تنص والتي ، للشركة التجاري بالسجل لهما الممنوحة التوقيع سلطات منتدب

 العضو اختصاصات جميع وكذلك مجتمعين القروض عقود علي والتوقيع الرهن إجراءات عن أما ، والصالحيات السلطات نفس

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. والقانون األساسي للنظامً   وفقا المنتدب

 منتدب إدارة مجلس وعض بصفته - السقا اللطيف عبد مأمون/   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  تشوتشيندا نوبورن -  309

 نفس ولهما منفردين البنوك في الشركة عن التوقيع حق علي تنص والتي ، للشركة التجاري بالسجل لهما الممنوحة التوقيع سلطات

 المنتدب العضو اختصاصات جميع وكذلك مجتمعين القروض عقود علي والتوقيع الرهن إجراءات عن أما ، والصالحيات السلطات

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. والقانون األساسي للنظامً   وفقا

 السقا اللطيف عبد مأمون/   منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حمدى الحميد عبد حمدى احمد الحميد عبد -  310

 عن التوقيع حق علي تنص والتي ، للشركة التجاري بالسجل لهما الممنوحة التوقيع سلطات منتدب إدارة مجلس عضو بصفته -

 مجتمعين القروض عقود علي والتوقيع الرهن إجراءات عن أما ، والصالحيات السلطات نفس ولهما منفردين البنوك في الشركة

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. والقانون األساسي للنظامً   وفقا المنتدب العضو اختصاصات جميع وكذلك

 بصفته - السقا اللطيف عبد مأمون/   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  السقا اللطيف عبد مأمون -  311

 في الشركة عن التوقيع حق علي تنص والتي ، للشركة التجاري بالسجل لهما الممنوحة التوقيع سلطات منتدب إدارة مجلس عضو

 جميع وكذلك مجتمعين القروض عقود علي والتوقيع الرهن إجراءات عن أما ، والصالحيات السلطات نفس ولهما منفردين البنوك

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. والقانون األساسي للنظامً   وفقا المنتدب العضو اختصاصات

 سلطات منتدب إدارة مجلس عضو بصفته - السقا اللطيف عبد مأمون/   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ميمن يوسي -  312

 السلطات نفس ولهما منفردين البنوك في الشركة عن التوقيع حق علي تنص والتي ، للشركة التجاري بالسجل لهما الممنوحة التوقيع

ً   وفقا المنتدب العضو اختصاصات جميع وكذلك مجتمعين القروض عقود علي والتوقيع الرهن إجراءات عن أما ، والصالحيات

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. والقانون األساسي للنظام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سلطات منتدب إدارة مجلس عضو بصفته - السقا اللطيف عبد مأمون/   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مالمود ليو -  313

 السلطات نفس ولهما منفردين البنوك في الشركة عن التوقيع حق علي تنص والتي ، للشركة التجاري بالسجل لهما الممنوحة التوقيع

ً   وفقا المنتدب العضو اختصاصات جميع وكذلك مجتمعين القروض عقود علي والتوقيع الرهن إجراءات عن أما ، والصالحيات

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. والقانون األساسي للنظام

 منتدب إدارة مجلس عضو بصفته - السقا اللطيف عبد مأمون/   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مان وايزر جون -  314

 نفس ولهما منفردين البنوك في الشركة عن التوقيع حق علي تنص والتي ، للشركة التجاري بالسجل لهما الممنوحة التوقيع سلطات

 المنتدب العضو اختصاصات جميع وكذلك مجتمعين القروض عقود علي والتوقيع الرهن إجراءات عن أما ، والصالحيات السلطات

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. والقانون األساسي للنظامً   وفقا

 إدارة مجلس عضو بصفته - السقا اللطيف عبد مأمون/   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البقلى وفيق  احمد اسامه -  315

 ولهما منفردين البنوك في الشركة عن التوقيع حق علي تنص والتي ، للشركة التجاري بالسجل لهما الممنوحة التوقيع سلطات منتدب

 العضو اختصاصات جميع وكذلك مجتمعين القروض عقود علي والتوقيع الرهن إجراءات عن أما ، والصالحيات السلطات نفس

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. والقانون األساسي للنظامً   وفقا المنتدب

 إدارة مجلس عضو بصفته - السقا اللطيف عبد مأمون/   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  زيل صمويل -  316

 ولهما منفردين البنوك في الشركة عن التوقيع حق علي تنص والتي ، للشركة التجاري بالسجل لهما الممنوحة التوقيع سلطات منتدب

 العضو اختصاصات جميع وكذلك مجتمعين القروض عقود علي والتوقيع الرهن إجراءات عن أما ، والصالحيات السلطات نفس

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. والقانون األساسي للنظامً   وفقا المنتدب

:  تاريخ ،. EGI-EMG LP جي أم إي أي جي أي لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شارينجيوث كرتش -  317

 2946   برقم    20191121

 ،. EGI-EMG LP جي أم إي أي جي أي لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بورنبروكسانانت شاوياون -  318

 2946   برقم    20191121:  تاريخ

:  تاريخ ،. EGI-EMG LP جي أم إي أي جي أي لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  تشوتشيندا نوبورن -  319

 2946   برقم    20191121

 أي جي أي لشركة ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حمدى الحميد عبد حمدى احمد الحميد عبد -  320

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. EGI-EMG LP جي أم إي

 جي أم إي أي جي أي لشركة ممثال  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  السقا اللطيف عبد مأمون -  321

EGI-EMG LP .، 2946   برقم    20191121:  تاريخ 

:  تاريخ ،. EGI-EMG LP جي أم إي أي جي أي لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ميمن يوسي -  322

 2946   برقم    20191121

:  تاريخ ،. EGI-EMG LP جي أم إي أي جي أي لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مالمود ليو -  323

 2946   برقم    20191121

:  تاريخ ،. EGI-EMG LP جي أم إي أي جي أي لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مان وايزر جون -  324

 2946   برقم    20191121

 ،. EGI-EMG LP جي أم إي أي جي أي لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البقلى وفيق  احمد اسامه -  325

 2946   برقم    20191121:  تاريخ

 تاريخ ،. EGI-EMG LP جي أم إي أي جي أي لشركة ممثال  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  زيل صمويل -  326

 2946   برقم    20191121: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ،. Merhav MNF Ltd المحدودة مرحاف لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شارينجيوث كرتش -  327

 2946   برقم    20191121

 ،. Merhav MNF Ltd المحدودة مرحاف لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بورنبروكسانانت شاوياون -  328

 2946   برقم    20191121:  تاريخ

:  تاريخ ،. Merhav MNF Ltd المحدودة مرحاف لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  تشوتشيندا نوبورن -  329

 2946   برقم    20191121

 مرحاف لشركة ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حمدى الحميد عبد حمدى احمد الحميد عبد -  330

 2946   برقم    20191121:  تاريخ ،. Merhav MNF Ltd المحدودة

 المحدودة مرحاف لشركة ممثال  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  السقا اللطيف عبد مأمون -  331

Merhav MNF Ltd .، 2946   برقم    20191121:  تاريخ 

:  تاريخ ،. Merhav MNF Ltd المحدودة مرحاف لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ميمن يوسي -  332

 2946   برقم    20191121

:  تاريخ ،. Merhav MNF Ltd المحدودة مرحاف لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مةمساه شركة  مالمود ليو -  333

 2946   برقم    20191121

:  تاريخ ،. Merhav MNF Ltd المحدودة مرحاف لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مان وايزر جون -  334

 2946   برقم    20191121

 ،. Merhav MNF Ltd المحدودة مرحاف لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البقلى وفيق  احمد اسامه -  335

 2946   برقم    20191121:  تاريخ

 ،. Merhav MNF Ltd المحدودة مرحاف لشركة ممثال  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  زيل صمويل -  336

 2946   برقم    20191121:  تاريخ

 رئيس سعد محمد محمد حسن حسين/ للسيد يكون  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعد محمد محمد حسن حسين -  337

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين  المنتدب العضو سعد محمد محمد حسن أحمد/  والسيد  االدارة مجلس

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

 وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 7754   برقم    20191124:  تاريخ ، حق لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض

 رئيس سعد محمد محمد حسن حسين/ للسيد يكون  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعد محمد محمد حسن حسين -  338

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين  المنتدب العضو سعد محمد محمد حسن أحمد/  والسيد  االدارة مجلس

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

 وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 7754   برقم    20191124:  تاريخ ، حق لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعد محمد محمد حسن حسين -  339

 التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهما والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة

 المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما الضرائب ومصلحة

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 7754   برقم    20191124:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد لشركةا

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سعد محمد محمد حسن حسين -  340

 التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهما والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة

 المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما الضرائب ومصلحة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 7754   برقم    20191124:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة

    20191124:  تاريخ ، االداره مجلس تشكيل اعاده  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  النبى عبد احمد سامى -  341

 102541   برقم

    20191124:  تاريخ ، االداره مجلس تشكيل اعاده  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عوض السيد الحكيم عبد هشام -  342

 102541   برقم

 كل وتعهداتها الشركة معامالت علي التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد حسين أحمد هالل -  343

  مديرين عدة يعين أن فى الحق اإلدارة ولمجلس - اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع مفوض شخص

 نائب/  والسيد  اإلدارة مجلس رئيس/  للسيد يكون - مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا ويخولهم مفوضين وكالء أو

 األعمال وقطاع العام القطاع مع التعامل فى.  الصالحيات كافة منفردين أو مجتمعين ، المنتدب العضوو اإلدارة مجلس رئيس

 4636   برقم    20191124:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك - أشكالهم بكافة  الخاص والقطاع

 الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وإيداع سحب من  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد حسين أحمد هالل -  344

 السجل مع التعامل في حق أيضا ولهما - والمصارف البنوك مع التعامل الصور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 مستخدمي تعيين في الحق أيضا ولهما - الجهات هذه أمام التوقيع وحق والضرائب العقاري والشهر - التجارية والغرفة التجاري

 األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما وعزلهم وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 4636   برقم    20191124:  تاريخ ، تتعلق التي والمشارطات والصفقات العقود  كافة وإبرام  - والتجارية

 الشركة أصوال لكافة بألجل أو بالنقد  الشركة بمعامالت  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد حسين أحمد هالل -  345

 تلك بخصوص الصالحيات كافة وله بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة أمام وذلك منقول أو ثابت من بمافيها

 -االمر

 و االدارة مجلس رئيس نائب - محمدفريد المنعم عبد سعيد/ والسيد االدارة مجلس رئيس - محمد حسين أحمد هالل/ للسيد يكون

 للنفس وااليجار  أنواعها بكافة الرهن و االقتراض عقود كافة على التوقيع فى الحق  منفردين أو مجتمعيين المنتدب العضو

 4636   قمبر    20191124:  تاريخ ، للنفس منه جزء أو كله المشروع ادارة أسند فى الحق وللغيروكذلك

 للسيد ويكون- السلطات أوسع الشأن ذلك فى ولهم  للغير أو  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد حسين أحمد هالل -  346

 مجلس رئيس - محمد حسين أحمد هالل/ السيد تفويض - كة بالشر الخاصة القضايا فى التصالح فى الحق االدارة مجلس رئيس

 التوقيع فى الحق - منفردين أو مجتمعيين المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس نائب - فريد محمد المنعم عبد سعيد/ والسيد االدارة

:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو الغير توكيل حق ولهما - مصر  بنك مع الرهن و االقتراض عقود كافة على

 4636   برقم    20191124

 تعهداتها و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجواد عبد مهنى محمد محمد -  347

 وكالء او مديرين عدة يعيين ان فى الحق  للمجلس و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل

 وضمن الشركة باسم التعامل الحق االدارة مجلس ولرئيس. مجتمعين او منفردين الشركه عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 البنوك  مع والتعامل الشركة باسم العقود على وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة ادارة فى السلطات اوسع وله منفردا  اغراضها

 8578   برقم    20191124:  تاريخ ، باسم واالقتراض الحسابات  وفتح  وإاليداع السحب فى والمصارف

 كل تعهداتها و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر حسن محمد امانى -  348

 وكالء او مديرين عدة يعيين ان فى الحق  للمجلس و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 وضمن الشركة باسم التعامل الحق االدارة مجلس ولرئيس. مجتمعين او منفردين الشركه عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين

 البنوك  مع والتعامل الشركة باسم العقود على وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة ادارة فى السلطات اوسع وله منفردا  اغراضها

 8578   برقم    20191124:  تاريخ ، باسم واالقتراض الحسابات  وفتح  وإاليداع السحب فى والمصارف

 و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رمضان محمد على العزيز عبد سعد -  349

 مديرين عدة يعيين ان فى الحق  للمجلس و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها

 باسم التعامل الحق االدارة مجلس ولرئيس. مجتمعين او منفردين الشركه عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والتعامل الشركة باسم العقود على وذلك عنها نيابة والتوقيع الشركة ادارة فى السلطات اوسع وله منفردا  اغراضها وضمن الشركة

 8578   برقم    20191124:  تاريخ ، باسم واالقتراض الحسابات  وفتح  وإاليداع السحب فى والمصارف البنوك  مع

 وعقود القرض عقود على التوقيع حق الشركةوله  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجواد عبد مهنى محمد محمد -  350

 هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع وكذلك والتجارى العقارى الرهن

 كافة امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل تعيين و الشراء اصول رهن فى الحق وله ومنقول ثابت

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل فى  الحق وله. الشركة يخص ما كل وفى العقارى الشهر ومصلحة الحكومية الجهات

 8578   برقم    20191124:  تاريخ ، بالبنك المودع راسمال عن االفراج حق وله. ذكر

 الرهن وعقود القرض عقود على التوقيع حق الشركةوله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر حسن محمد امانى -  351

 ثابت هو ما لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع وكذلك والتجارى العقارى

 كافة امام الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل تعيين و الشراء اصول رهن فى الحق وله ومنقول

 ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل فى  الحق وله. الشركة يخص ما كل وفى العقارى الشهر ومصلحة الحكومية الجهات

 8578   برقم    20191124:  تاريخ ، بالبنك المودع راسمال عن االفراج حق وله. ذكر

 القرض عقود على التوقيع حق الشركةوله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رمضان محمد على العزيز عبد سعد -  352

 لكل الشركة باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع البنوك لدى المستندات كافة على التوقيع وكذلك والتجارى العقارى الرهن وعقود

 الشركة وتمثيل رواتبهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل تعيين و الشراء اصول رهن فى الحق وله ومنقول ثابت هو ما

 أو كل في الغير تفويض أو توكيل فى  الحق وله. الشركة يخص ما كل وفى العقارى الشهر ومصلحة الحكومية الجهات كافة امام

 8578   برقم    20191124:  تاريخ ، بالبنك المودع راسمال عن االفراج حق وله. ذكر ما بعض

:  تاريخ ، االداره مجلس في الثقه تجديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  طرابيشي عدنان أحمد -  353

 5154   برقم    20191124

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  354

  -:النحوالتالى

 على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك ، القضاء امام الشركة االدارة مجلس رئيس يمثل

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

 المنتدب العضو والسيد االدارة مجلس رئيس السيد الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق ولهما مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  355

  -:النحوالتالى

 على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك ، القضاء امام الشركة االدارة مجلس رئيس يمثل

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

 المنتدب العضو والسيد االدارة مجلس رئيس السيد الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق ولهما مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  356

  -:النحوالتالى

 على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك ، القضاء امام الشركة االدارة مجلس رئيس يمثل

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

 المنتدب العضو والسيد االدارة مجلس رئيس السيد شركةال معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق ولهما مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  357

  -:النحوالتالى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك ، القضاء امام الشركة االدارة مجلس رئيس يمثل

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

 المنتدب العضو والسيد االدارة مجلس رئيس السيد الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق ولهما مجتمعين

 والوزرات والرسمية الحكومية وغير الحكومية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  358

 محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة

 وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية

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

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع وابرام التجارية االذانية

 والوزرات والرسمية الحكومية وغير الحكومية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة ركةش  زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  359

 محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة

 وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية

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

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع وابرام التجارية االذانية

 والوزرات والرسمية الحكومية وغير الحكومية  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  360

 محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة

 وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية

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

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، تتعلق التى فقاتوالص والمشاركات العقود جميع وابرام التجارية االذانية

 والوزرات والرسمية الحكومية وغير الحكومية  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  361

 محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة

 وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية

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

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع وابرام التجارية االذانية

 جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  362

)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنوك مع التعامل حق عينمجتم ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد

 والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات

 الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن واالقتراض والتوثيق العقارى

 جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زهرة أبو إسماعيل شعبان رضا -  363

)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد

 والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات

 الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن واالقتراض والتوثيق العقارى
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 والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات
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 منفردين او مجتمعين  بدوي السيد السيد احمد/  السيد و عازر فانوس ناصر مجدى/  السيد/ المتضامنين للشركاء الرسميه الجهات

 قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق ولهم

 و حسابات فتح و  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 5475   برقم    20191125:  تاريخ ، الشهر امام التوقيع في الحق لهم و الضمان شهادات

 الجهات امام القانونيه المسؤليه و  التوقيع و االداره حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  بدوى السيد السيد أحمد -  448

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين  بدوي السيد السيد احمد/  السيد و عازر فانوس ناصر مجدى/  السيد/ المتضامنين للشركاء الرسميه

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في

 و خطابات استصدار و حسابات فتح و  ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص

 5475   برقم    20191125:  تاريخ ، الشهر امام التوقيع في الحق لهم و الضمان شهادات

 الجهات امام القانونيه المسؤليه و  التوقيع و االداره حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  بدوى السيد السيد أحمد -  449

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين  بدوي السيد السيد احمد/  السيد و عازر فانوس ناصر مجدى/  السيد/ المتضامنين للشركاء الرسميه
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 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في
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 و المبالغ دفع و قبض حق ولهم اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق لهم و الضرائب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، استقاله -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  469

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، استقاله -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  علي محمود علي رزق -  470

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، استقاله -  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  علي محمود علي رزق -  471

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، استقاله -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي محمود علي رزق -  472

 5828   برقم    20191125:  تاريخ ، استقاله -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي محمود علي رزق -  473

   برقم    20191125:  تاريخ ، استقاله -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الدوي محمد السيد محمد -  474

5828 

   برقم    20191125:  تاريخ ، استقاله -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الدوي محمد السيد محمد -  475

5828 

   برقم    20191125:  تاريخ ، استقاله -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  بسيطة توصية  الدوي محمد السيد محمد -  476

5828 

   برقم    20191125:  تاريخ ، استقاله -  الخبرة ذوى من مجلس عضو  بسيطة توصية  الدوي محمد السيد محمد -  477

5828 

 الغير مع عالقتها في  الشركة المديرون/  المدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حسين عبدالقادر عبدالعظيم عباده -  478

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما بأسمها والتعامل  الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردا   وله

  العامة للجمعية التنفيذية ئحته ال

 الجهات جميع  امام اغراضها وضمن الشركة بأسم التعامل في الحق منفردا   وله حق حسين عبدالقادر عبدالعظيم عباده/  وللسيد

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع  االعمال وقطاع  العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 8045   برقم    20191125:  تاريخ ، وإيداع سحب من والمصارف

 وله الغير مع عالقتها في  الشركة المديرون/  المدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدهللا علي ماهر علي اميره -  479

 ال أو القانون أو الشركة عقد صراحة به تفظأح ما عدا فيما بأسمها والتعامل  الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردا  

  العامة للجمعية التنفيذية ئحته

 الجهات جميع  امام اغراضها وضمن الشركة بأسم التعامل في الحق منفردا   وله حق حسين عبدالقادر عبدالعظيم عباده/  وللسيد

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع  االعمال وقطاع  العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 8045   برقم    20191125:  تاريخ ، وإيداع سحب من والمصارف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اغراضها وضمن الشركة بأسم ذلك وكل حسابات وفتح  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حسين عبدالقادر عبدالعظيم عباده -  480

 وأجورهم مرتباتهم وتحديد  الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق له وكذلك

 والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله

   برقم    20191125:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق ولها باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

8045 

 اغراضها وضمن الشركة بأسم ذلك وكل حسابات وفتح  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدهللا علي ماهر علي اميره -  481

 وأجورهم مرتباتهم وتحديد  الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق له وكذلك

 والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله

   برقم    20191125:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق ولها باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

8045 

 8045   برقم    20191125:  تاريخ ، خروج  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حسين عبدالقادر عبدالعظيم عباده -  482

 8045   برقم    20191125:  تاريخ ، خروج  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدهللا علي ماهر علي اميره -  483

 و الشركه عن التوقيع حق يكون  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خشبة متولى الشافى عبد الدين كريم -  484

 حسين منير مهاب/ السيد و( المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس)  خشبه متولي الشافي عبد الدين كريم لالستاذ البنوك لدى

(  االداره مجلس عضو) عبدهللا علي حسين حسن سيده/  السيده اخطار مع مجتمعين(  االداره مجلس رئيس نائب)   فوزي محمود

 امام الشركه الغراض و الشركه باسم غيرها و المنقوالت و للعقارات الرهن و الشراء و البيع عقود على التوقيع في كذلك و,  بذلك

 80762   برقم    20191126:  تاريخ ، العام االعمال قطاع و الحكوميه و الرسميه الجهات و التوثيق و العقاري الشهر مصلحه

 التاجير عقود و الخاص القطاع و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  خشبة متولى الشافى عبد الدين كريم -  485

 الخاصه الشيكات صرف كذلك و الماليه الهيئات و المصارف و البنوك مع المعامالت انواع جميع و المعدات و لالالت التمويلي

 على التوقيع حق كذلك و المختلفه النقل وسائل و السيارات و الثابته االصول شراء و صرفها في عنهم نيابه الغير توكيل و بالشركه

 80762   برقم    20191126:  تاريخ ، بعضه او كله ذلك في الغير توكيل حق لهم و الشركه تعديل عقود

 عن نيابة التوقيع حق لة من تعديل   - تنفيذي غير  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الراعى محمود على كمال -  486

/ االستاذ ،"  التنفيذى غير االدارة مجلس رئيس"  الراعى محمود على كمال/ االستاذ التالية االسماء من مجتمعين اثنين ألى الشركة

 عامر على محمد محمد محمد/ االستاذ ،"   الخبرة ذوى من للشركة التنفيذى والرئيس المنتدب العضو"  شحاتة محمود الدين عالء

 محمد ممدوح فؤاد/  االستاذ ،"  المالى القطاع رئيس"   عبدالعظيم محمد عظيم عادل محمد/  االستاذ ،" االدارة مجلس عضو"

 678   برقم    20191127:  تاريخ ، تمثيل فى وذلك"  المالية الشئون مدير"  عبيد عبدالحميد

 عن نيابة التوقيع حق لة من تعديل   - تنفيذي غير  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الراعى محمود على كمال -  487

/ االستاذ ،"  التنفيذى غير االدارة مجلس رئيس"  الراعى محمود على كمال/ االستاذ التالية االسماء من مجتمعين اثنين ألى الشركة

 عامر على محمد محمد محمد/ االستاذ ،"   الخبرة ذوى من للشركة التنفيذى والرئيس المنتدب العضو"  شحاتة محمود الدين عالء

 محمد ممدوح فؤاد/  االستاذ ،"  المالى القطاع رئيس"   عبدالعظيم محمد عظيم عادل محمد/  االستاذ ،" االدارة مجلس عضو"

 678   برقم    20191127:  تاريخ ، تمثيل فى وذلك"  المالية الشئون مدير"  عبيد عبدالحميد

 من الحكومية وغير الحكومية المصالح كافة امام الشركة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الراعى محمود على كمال -  488

 القروض على والتوقيع الحسابات وقفل وفتح وااليداع والسحب والبنوك العقارى والشهر والخاص االعمال وقطاع الوزارات

 بيع على والتوقيع والشراء البيع وعقود االئتمانية التسهيالت وعقود بالرهن والتوكيل والرهن االجل وطويلة والمتوسطة القصيرة

 الممنوحة التسهيالت لكافة ضمانا   نيوماك شركة من الصادرة الكفاالت على والتوقيع والشراء الشركة وسيارات ومنقوالت اصول

 678   برقم    20191127:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التوقيع حق يكون بحيث البنوك طرف ماك موكيت لشركة

 من الحكومية وغير الحكومية المصالح كافة امام الشركة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الراعى محمود على كمال -  489

 القروض على والتوقيع الحسابات وقفل وفتح وااليداع والسحب والبنوك العقارى والشهر والخاص االعمال وقطاع الوزارات

 بيع على والتوقيع والشراء البيع وعقود االئتمانية التسهيالت وعقود بالرهن والتوكيل والرهن االجل وطويلة والمتوسطة القصيرة

 الممنوحة التسهيالت لكافة ضمانا   نيوماك شركة من الصادرة الكفاالت على والتوقيع والشراء الشركة وسيارات ومنقوالت اصول

 678   برقم    20191127:  تاريخ ، الشركة عن نيابة التوقيع حق يكون بحيث البنوك طرف ماك موكيت لشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ ،.   أعاله المذكورة االسماء من مجتمعين اثنين ألى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الراعى محمود على كمال -  490

 678   برقم    20191127: 

 تاريخ ،.   أعاله المذكورة االسماء من مجتمعين اثنين ألى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الراعى محمود على كمال -  491

 678   برقم    20191127: 

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجمل محمد عبدالحميد شوقى احمد -  492

 و التوقيع و االداره حق ويكون مجتمعين الجمل محمد عبدالحميد شوقي احمد و الجندي حسن جابر والء/  شركاءلل الرسمية

 الجمل محمد عبدالحميد شوقي احمد و الجندي حسن جابر والء/ السيده المتضامنه للشريكه الرسميه الجهات جميع أمام  المسئوليه

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغرضها ضمن و الشركه باسم التعامل في الحق لهما و مجتمعين

 5252   برقم    20191128:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  الجمل محمد عبدالحميد شوقى احمد -  493

 و التوقيع و االداره حق ويكون مجتمعين الجمل محمد عبدالحميد شوقي احمد و الجندي حسن جابر والء/  للشركاء الرسمية

 الجمل محمد عبدالحميد شوقي احمد و الجندي حسن جابر والء/ السيده المتضامنه للشريكه الرسميه الجهات جميع أمام  المسئوليه

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغرضها ضمن و الشركه باسم التعامل في الحق لهما و مجتمعين

 5252   برقم    20191128:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى حسن جابر والء -  494

 أمام  المسئوليه و التوقيع و االداره حق ويكون مجتمعين الجمل محمد عبدالحميد شوقي احمد و الجندي حسن جابر والء/  للشركاء

 لهما و مجتمعين الجمل محمد عبدالحميد شوقي احمد و الجندي نحس جابر والء/ السيده المتضامنه للشريكه الرسميه الجهات جميع

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغرضها ضمن و الشركه باسم التعامل في الحق

 5252   برقم    20191128:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى حسن جابر والء -  495

 أمام  المسئوليه و التوقيع و االداره حق ويكون مجتمعين الجمل محمد عبدالحميد شوقي احمد و الجندي حسن جابر والء/  للشركاء

 لهما و مجتمعين الجمل محمد عبدالحميد شوقي احمد و الجندي حسن جابر والء/ السيده المتضامنه للشريكه الرسميه الجهات جميع

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغرضها ضمن و الشركه باسم التعامل في الحق

 5252   برقم    20191128:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجمل محمد عبدالحميد شوقى احمد -  496

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

 حق ولها والسيارات واالراضى العقارية  وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لها وكذلك

 ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولها الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع

 5252   برقم    20191128:  تاريخ ، وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولها  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

 الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف  متضامن شريك  تضامن شركة  الجمل محمد عبدالحميد شوقى احمد -  497

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

 حق ولها والسيارات واالراضى العقارية  وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لها وكذلك

 ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولها الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع

 5252   برقم    20191128:  تاريخ ، وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولها  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى حسن جابر والء -  498

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

 أمام التوقيع حق ولها والسيارات واالراضى العقارية  وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لها

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولها الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة

 5252   برقم    20191128:  تاريخ ، وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولها  وأجورهم مرتباتهم وتحديد

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى حسن جابر والء -  499

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أمام التوقيع حق ولها والسيارات واالراضى العقارية  وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لها

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولها الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة

 5252   برقم    20191128:  تاريخ ، وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولها  وأجورهم مرتباتهم وتحديد

 كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجمل محمد عبدالحميد شوقى احمد -  500

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

 اي الشركه اسم تغيير على يترتب وال تغير او تعديل دون هي كما الشركه تاسيس عقد مواد باقي بقاء على الشركاء اتفق ذكر

 5252   برقم    20191128:  تاريخ ، بالتزمات اختالف

 كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد  متضامن شريك  تضامن شركة  الجمل محمد عبدالحميد شوقى احمد -  501

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

 اي الشركه اسم تغيير على يترتب وال تغير او تعديل دون هي كما الشركه تاسيس عقد مواد باقي بقاء على الشركاء اتفق ذكر

 5252   برقم    20191128:  تاريخ ، بالتزمات اختالف

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة ديدوتس  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى حسن جابر والء -  502

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

 اختالف اي الشركه اسم تغيير على يترتب وال تغير او تعديل دون هي كما الشركه تاسيس عقد مواد باقي بقاء على الشركاء اتفق

 5252   برقم    20191128:  تاريخ ، بالتزمات

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى حسن جابر والء -  503

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

 اختالف اي الشركه اسم تغيير على يترتب وال تغير او تعديل دون هي كما الشركه تاسيس عقد مواد باقي بقاء على الشركاء اتفق

 5252   برقم    20191128:  تاريخ ، بالتزمات

 يتعلق فيما الغير مع الشركة تمثيل في تفويضه.  االداريه الشؤن عن مسؤل  مدير  مساهمة شركة  خليل احمد السيد هاني -  504

 الحكوميه الجهات امام عنها نيابه و الشركة باسم التوقيع حق له و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات كذلك و االداريه بالشؤن

 التامينات مكاتب و العمل مكتب مع التعامل و المستخدمين عزل و تعيين من االداريه السلطات اوسع ذلك في له و المختصه

   برقم    20191128:  تاريخ ، مؤسساتها و للدوله االداريه الجهات مع االداريه النواحي جميع في الشركة تمثيل و االجتماعيه

37770 

)  ليمتيد واى تى بى هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  اليس جون مايكل -  505

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،(  استقاله

(  استقاله)  ليمتيد واى تى بى هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كرو جون جراهام -  506

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،

)  ليمتيد واى تى بى هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  بيلوت جين فريدريك -  507

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،(  استقاله

 استقاله)  ليمتيد واى تى بى هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ساشنز ريتشارد بالير -  508

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،( 

 ،(  استقاله)  ليمتيد واى تى بى هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ييك يو تشونج -  509

 4096   برقم    20191128:  تاريخ

 ،(  استقاله)  ليمتيد واى تى بى هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  فوربس انتوني مارك -  510

 4096   برقم    20191128:  تاريخ

(  استقاله)  ليمتيد واى تى بى هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ارنشو فيليب كرياج -  511

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ،(  استقاله)  ليمتيد واى تى بى هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مولر جرايم بول -  512

 4096   برقم    20191128:  تاريخ

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  اليس جون مايكل -  513

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كرو جون جراهام -  514

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  بيلوت جين فريدريك -  515

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ساشنز ريتشارد بالير -  516

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ييك يو تشونج -  517

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،( استقاله)   منتدب عضو  مساهمة شركة  فوربس انتوني مارك -  518

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ارنشو فيليب كرياج -  519

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،( استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مولر جرايم بول -  520

 تاريخ ،. ليمتد واي تي بي هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال    ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  اليس جون مايكل -  521

 4096   برقم    20191128: 

:  تاريخ ،. ليمتد واي تي بي هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كرو جون اهامجر -  522

 4096   برقم    20191128

 ،. ليمتد واي تي بي هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال    ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  بيلوت جين فريدريك -  523

 4096   برقم    20191128:  تاريخ

 تاريخ ،. ليمتد واي تي بي هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ساشنز ريتشارد بالير -  524

 4096   برقم    20191128: 

:  تاريخ ،. ليمتد واي تي بي هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ييك يو تشونج -  525

 4096   برقم    20191128

:  تاريخ ،. ليمتد واي تي بي هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال    منتدب عضو  مساهمة شركة  فوربس انتوني مارك -  526

 4096   برقم    20191128

:  تاريخ ،. ليمتد واي تي بي هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ارنشو فيليب كرياج -  527

 4096   برقم    20191128

:  تاريخ ،. ليمتد واي تي بي هولدينجز بارمنكو شركة عن ممثال    ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مولر جرايم بول -  528

 4096   برقم    20191128

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  اليس جون مايكل -  529

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كرو جون جراهام -  530

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  بيلوت جين فريدريك -  531

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ساشنز ريتشارد بالير -  532

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ييك يو تشونج -  533

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  فوربس انتوني مارك -  534



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ارنشو فيليب كرياج -  535

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مولر جرايم بول -  536

 إلغاء: أوال  .  ليمتيد واى تى بى فاينانس بارمنكو لشركة ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  اليس جون مايكل -  537

 ديبورا/ واألستاذ كايت هولي/ واألستاذ اوغوليني انجيلو/ لألستاذ الممنوحة البنكية المعامالت على للتوقيع الصالحيات كافة

 .وودروف

 :كاآلتي وبياناتها للشركة مملوكة مستعملة سيارة بيع: ثاني ا

 .سلندر 4 ،609077 موتور ،901023481 شاسيه ،2009 الموديل باص، ميني هايلوكس تويوتا الماركة ،2143 السيارة رقم

:  تاريخ ، حسنين مرزوق الدين بهاء أحمد/ والسيد الوارث عبد محمد أنور طارق/ السيد باإلجماع اإلدارة مجلس فوض وقد

 4096   برقم    20191128

 كافة إلغاء: أوال  .  ليمتيد واى تى بى فاينانس بارمنكو لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كرو جون جراهام -  538

 .وودروف ديبورا/ واألستاذ كايت هولي/ واألستاذ اوغوليني انجيلو/ لألستاذ الممنوحة البنكية المعامالت على للتوقيع الصالحيات

 :كاآلتي وبياناتها للشركة مملوكة مستعملة سيارة بيع: ثاني ا

 .سلندر 4 ،609077 موتور ،901023481 شاسيه ،2009 الموديل باص، ميني هايلوكس تويوتا الماركة ،2143 السيارة رقم

:  تاريخ ، حسنين مرزوق الدين بهاء أحمد/ والسيد الوارث عبد محمد أنور طارق/ السيد باإلجماع اإلدارة مجلس فوض وقد

 4096   برقم    20191128

: أوال  .  ليمتيد واى تى بى فاينانس بارمنكو لشركة ثالمم  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  بيلوت جين فريدريك -  539

 ديبورا/ واألستاذ كايت هولي/ واألستاذ اوغوليني انجيلو/ لألستاذ الممنوحة البنكية المعامالت على للتوقيع الصالحيات كافة إلغاء

 .وودروف

 :كاآلتي وبياناتها للشركة مملوكة مستعملة سيارة بيع: ثاني ا

 .سلندر 4 ،609077 موتور ،901023481 شاسيه ،2009 الموديل باص، ميني هايلوكس تويوتا الماركة ،2143 السيارة رقم

:  تاريخ ، حسنين مرزوق الدين بهاء أحمد/ والسيد الوارث عبد محمد أنور طارق/ السيد باإلجماع اإلدارة مجلس فوض وقد

 4096   برقم    20191128

 إلغاء: أوال  .  ليمتيد واى تى بى فاينانس بارمنكو لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ساشنز ريتشارد بالير -  540

 ديبورا/ واألستاذ كايت هولي/ واألستاذ اوغوليني انجيلو/ لألستاذ الممنوحة البنكية المعامالت على للتوقيع الصالحيات كافة

 .وودروف

 :كاآلتي وبياناتها للشركة مملوكة مستعملة سيارة بيع: ثاني ا

 .سلندر 4 ،609077 موتور ،901023481 شاسيه ،2009 الموديل باص، ميني هايلوكس تويوتا الماركة ،2143 السيارة رقم

:  تاريخ ، حسنين مرزوق الدين بهاء أحمد/ والسيد الوارث عبد محمد أنور طارق/ السيد باإلجماع اإلدارة مجلس فوض وقد

 4096   برقم    20191128

 كافة إلغاء: أوال  .  ليمتيد واى تى بى فاينانس بارمنكو لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ييك يو تشونج -  541

 .وودروف ديبورا/ واألستاذ كايت هولي/ واألستاذ اوغوليني انجيلو/ لألستاذ الممنوحة البنكية المعامالت على للتوقيع الصالحيات

 :كاآلتي وبياناتها للشركة مملوكة مستعملة سيارة بيع: ثاني ا

 .سلندر 4 ،609077 موتور ،901023481 شاسيه ،2009 الموديل باص، ميني هايلوكس تويوتا الماركة ،2143 السيارة رقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، حسنين مرزوق الدين بهاء أحمد/ والسيد الوارث عبد محمد أنور طارق/ السيد باإلجماع اإلدارة مجلس فوض وقد

 4096   برقم    20191128

 كافة إلغاء: أوال  .  ليمتيد واى تى بى فاينانس بارمنكو لشركة ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  فوربس انتوني مارك -  542

 .وودروف ديبورا/ واألستاذ كايت هولي/ واألستاذ اوغوليني انجيلو/ لألستاذ الممنوحة البنكية المعامالت على للتوقيع الصالحيات

 :كاآلتي وبياناتها للشركة مملوكة مستعملة سيارة بيع: ثاني ا

 .سلندر 4 ،609077 موتور ،901023481 شاسيه ،2009 الموديل باص، ميني هايلوكس تويوتا الماركة ،2143 السيارة رقم

:  تاريخ ، حسنين مرزوق نالدي بهاء أحمد/ والسيد الوارث عبد محمد أنور طارق/ السيد باإلجماع اإلدارة مجلس فوض وقد

 4096   برقم    20191128

 إلغاء: أوال  .  ليمتيد واى تى بى فاينانس بارمنكو لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ارنشو فيليب كرياج -  543

 ديبورا/ واألستاذ كايت هولي/ واألستاذ اوغوليني انجيلو/ لألستاذ الممنوحة البنكية المعامالت على للتوقيع الصالحيات كافة

 .وودروف

 :كاآلتي وبياناتها للشركة مملوكة مستعملة سيارة بيع: ثاني ا

 .سلندر 4 ،609077 موتور ،901023481 شاسيه ،2009 الموديل باص، ميني هايلوكس تويوتا الماركة ،2143 السيارة رقم

:  تاريخ ، حسنين مرزوق الدين بهاء أحمد/ والسيد الوارث عبد محمد أنور طارق/ السيد باإلجماع اإلدارة مجلس فوض وقد

 4096   برقم    20191128

 كافة إلغاء: أوال  .  ليمتيد واى تى بى فاينانس بارمنكو لشركة ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مولر جرايم بول -  544

 .وودروف ديبورا/ واألستاذ كايت هولي/ واألستاذ اوغوليني انجيلو/ لألستاذ الممنوحة البنكية المعامالت على للتوقيع الصالحيات

 :كاآلتي وبياناتها للشركة مملوكة مستعملة سيارة بيع: ثاني ا

 .سلندر 4 ،609077 موتور ،901023481 شاسيه ،2009 الموديل باص، ميني هايلوكس تويوتا الماركة ،2143 السيارة رقم

:  تاريخ ، حسنين مرزوق الدين بهاء أحمد/ والسيد الوارث عبد محمد أنور رقطا/ السيد باإلجماع اإلدارة مجلس فوض وقد

 4096   برقم    20191128

 ييك يو تشونج/ والسيد إسماعيل أحمد أحمد عماد/ والسيد  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  اليس جون مايكل -  545

 العقاري الشهر أمام النهائي والتخالص السيارات بيع عقود على التوقيع في مجتمعين أو منفردين فوربس انتوني مارك/ والسيد

 البينات شهادات واستخراج المرور وإدارات المرور نيابات أمام أعاله المبينة السيارات ملكية لنقل الالزمة اإلجراءات كافة واتخاذ

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،. الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة ولدى والمخالفات

/ والسيد ييك يو تشونج/ والسيد إسماعيل أحمد أحمد عماد/ والسيد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كرو جون جراهام -  546

 كافة واتخاذ العقاري الشهر أمام النهائي والتخالص السيارات بيع عقود على التوقيع في مجتمعين أو منفردين فوربس انتوني مارك

 والمخالفات البينات شهادات واستخراج المرور وإدارات المرور نيابات أمام أعاله المبينة السيارات ملكية لنقل الالزمة اإلجراءات

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،. الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة ولدى

 ييك يو تشونج/ والسيد إسماعيل أحمد أحمد عماد/ والسيد  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  بيلوت جين فريدريك -  547

 العقاري الشهر أمام النهائي والتخالص السيارات بيع عقود على التوقيع في مجتمعين أو منفردين فوربس انتوني مارك/ والسيد

 البينات شهادات واستخراج المرور وإدارات المرور نيابات أمام أعاله المبينة السيارات ملكية لنقل الالزمة اإلجراءات كافة واتخاذ

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،. الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة ولدى والمخالفات

 ييك يو تشونج/ والسيد إسماعيل أحمد أحمد عماد/ والسيد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ساشنز ريتشارد بالير -  548

 العقاري الشهر أمام النهائي والتخالص السيارات بيع عقود على التوقيع في مجتمعين أو منفردين فوربس انتوني مارك/ والسيد

 البينات شهادات واستخراج المرور وإدارات المرور نيابات أمام أعاله المبينة السيارات ملكية لنقل الالزمة اإلجراءات كافة واتخاذ

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،. الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة ولدى والمخالفات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مارك/ والسيد ييك يو تشونج/ والسيد إسماعيل أحمد أحمد عماد/ والسيد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ييك يو تشونج -  549

 كافة واتخاذ العقاري الشهر أمام النهائي والتخالص السيارات بيع عقود على التوقيع في مجتمعين أو منفردين فوربس انتوني

 والمخالفات البينات شهادات واستخراج المرور وإدارات المرور نيابات أمام أعاله المبينة السيارات ملكية لنقل الالزمة اإلجراءات

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،. الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة ولدى

/ والسيد ييك يو تشونج/ والسيد إسماعيل أحمد أحمد عماد/ والسيد  منتدب عضو  مساهمة شركة  فوربس انتوني مارك -  550

 كافة واتخاذ العقاري الشهر أمام النهائي والتخالص السيارات بيع عقود على التوقيع في مجتمعين أو منفردين فوربس انتوني مارك

 والمخالفات البينات شهادات واستخراج المرور وإدارات المرور نيابات أمام أعاله المبينة السيارات ملكية لنقل الالزمة اإلجراءات

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،. الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة ولدى

/ والسيد ييك يو تشونج/ والسيد إسماعيل أحمد أحمد عماد/ والسيد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ارنشو فيليب كرياج -  551

 كافة واتخاذ العقاري الشهر أمام النهائي والتخالص السيارات بيع عقود على التوقيع في مجتمعين أو منفردين فوربس انتوني مارك

 والمخالفات البينات شهادات واستخراج المرور وإدارات المرور نيابات أمام أعاله المبينة السيارات ملكية لنقل الالزمة اإلجراءات

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،. الحكومية وغير ميةالحكو الجهات كافة ولدى

/ والسيد ييك يو تشونج/ والسيد إسماعيل أحمد أحمد عماد/ والسيد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مولر جرايم بول -  552

 كافة واتخاذ العقاري الشهر أمام النهائي والتخالص السيارات بيع عقود على التوقيع في مجتمعين أو منفردين فوربس انتوني مارك

 والمخالفات البينات شهادات واستخراج المرور وإدارات المرور نيابات أمام أعاله المبينة السيارات ملكية لنقل الالزمة اإلجراءات

 4096   برقم    20191128:  تاريخ ،. الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة ولدى

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق  يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد رمسيس ناصر نعيم -  553

 فى الحق ولهم مجتمعين او منفردين جيد رمسيس ناصر نعيم/ السيد و حسين احمد محمود السيد/  للسيد المتضامنين للشريكين

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل

 و الحسابات فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص

 3864   برقم    20191128:  تاريخ ، و الرهن و االقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات اصدار

 باسم ذلك كل و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور كافة  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد رمسيس ناصر نعيم -  554

 و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول هن الر و البيع و الشراء عقود على التوقيع حق لهما كذلك و اغراضها ضمن و الشركه

 الحق لهم و  الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم السيارات و االراضى

 و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى

 3864   برقم    20191128:  ريختا ، العقود كافة ابرام و التجارية و االذانية السندات كافة تسديد

 او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد رمسيس ناصر نعيم -  555

 الشركاء غير من احمد السيد محمد ابراهيم/  السيد تعيين تم قد و ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق لهم و االجل

 موظفين عزل و بتعيين التوقيع صالحيات لة و منفردا االختصاص ذات الرقابية الجهات كافة امام مسؤل و االنتاج عن مسؤل مدير

 االنتاج مستلزمات او الغذائية المواد من البضائع جميع ورفض قبول و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة ووكالء مستخدمي و

 3864   برقم    20191128:  تاريخ ، علي التوقيع و منها تلف ما اعدام و للمصنع الواردة

 الرقابية الجهات مع التعامل صور بكافة التعامل و العمل عقود  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد رمسيس ناصر نعيم -  556

 مع عالقتها في الشركة تمثيل في الحق مديرلل و بالشركة الموظفين و للعاملين الخبرة شهادات منح في الحق لة كذلك و الشركة علي

 بالشركة الخاصه االتفاقيات و العقود جميع علي التوقيع حق له و الشركة عقد صراحه به احتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الغير

 لمصلحه بالنفع يعود فيما الحكوميه غير و حكوميه جهات او خاص او عام قطاع او اعمال قطاع او شركات او افراد سواء الغير مع

 3864   برقم    20191128:  تاريخ ، كافه مع التعامل و الشركاء او الشركة

 غير و المختصه اداراتها بكافه الحكوميه غير و الحكوميه الجهات  شريك و مدير  تضامن شركة  جيد رمسيس ناصر نعيم -  557

 3864   برقم    20191128:  تاريخ ،.  المختصه

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شمال تجاري قضائيه 22 لسنه 342 برقم المستأنف و شمال كلي تجاري 2017 لسنه 286 رقم الدعوي في الصادر الحكم -  1

:  تاريخ ، تحميل القاهره استئناف وشركاه(  ميخائيل زكى نبيه مهندس)  المنزلية االجهزة لصناعة العالمية الشركة286  القاهره

 3593   برقم    20191107

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  2024/7/19 الي يجدد  محمد الغنى عبد اسماعيل محمد لصاحبها واألستشارات للتدريب المعلومات لتكنولوجيا المصرية -  1

 5855   برقم    20191103:  تاريخ ، 2142

    20191103:  تاريخ ، 2143  2024/10/26 الي يجدد  المعطى عبد على احمد على لصاحبها الغذائية المواد لحفظ الدلتا -  2

 5932   برقم

   برقم    20191104:  تاريخ ، 2150  2019/5/9 من سنوات خمس  حسين احمد محمد احمد لصاحبها اللونا مارين -  3

42020 

 ، 2155  2022/6/26 الي يجدد  هللا عبد عيسى محمد محمد احمد لصاحبها الزراعه مستلزمات و الحبوب لتجارة النور -  4

 1654   برقم    20191105:  تاريخ

 ، 664  2023/4/30 الى يجدد  العبود هللا عبد بن على بن المحسن عبد لصاحبها الحرة طقوالمنا المكتبية لالدوات العربية -  5

 2244   برقم    20191106:  تاريخ

    20191119:  تاريخ ، 2233  2021/7/6 الي يجدد  القادر عبد محمد جميل أحمد لصاحبها  الزراعية للتنمية العربية -  6

 4207   برقم

   برقم    20191119:  تاريخ ، 2233  2021/7/6 الي يجدد  القادر عبد محمد جميل احمد لصاحبها للدواجن العربية -  7

4207 

 ، 2245  2024/8/27 الي يجدد  Murat Erdoqan Soykan سويكان اردوغان مراد لصاحبها moda show  شو مودا -  8

 3042   برقم    20191120:  تاريخ

 ، 2244  2024/6/17 الي يجدد  العدلى ابراهيم احمد عاطف لصاحبها ARCONS FABRECATIN فابريكشن اركونز -  9

 2934   برقم    20191120:  تاريخ

:  تاريخ ، 2574  2023/4/14 الي يجدد.   الهادي عبد محمد عاطف وسام لصاحبها العمومية للتوريدات الوسام -  10

 5385   برقم    20191124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، 2575  2023/4/14 الي يجدد  الجوهري غريب حسين غريب لصاحبها العمومية توريداتلل الجوهرة -  11

 5386   برقم    20191124

    20191126:  تاريخ ، 2596  2024/12/12 الي يجدد  ذكى مرسى رافت احمد لصاحبها الكهربائية لالدوات العامر -  12

 4380   برقم

    20191127:  تاريخ ، 2615  2022/6/30 الي يجدد  حسن السيد المندوه وائل/  لصاحبها الطبية للتحاليل الب جراند -  13

 1662   برقم

    20191127:  تاريخ ، 2614  2017/7/1 الي يجدد  حسن السيد المندوه وائل/  لصاحبها الطبية للتحاليل الب جراند -  14

 1662   برقم

:  تاريخ ، 2624  2024/8/26 الي يجدد  دياب محمد محمد على على لصاحبها ةوالتجار للصناعة البرداويلى -  15

 3040   برقم    20191128

:  تاريخ ، 2623  2024/10/23 الي يجدد  صالح السيد محمد نجيب اشرف لصاحبها الطباعة واحبار للبويات الدولية -  16

 3109   برقم    20191128

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 72258   برقم    20191103:  تاريخ ، 2141  2024/9/27 الي يجدد  للمنسوجات نورميداس -  1

   برقم    20191104:  تاريخ ، 2147  2024/11/3 الي يجدد  المستشفيات تشغيل و ادارة و الصحية للخدمات براعم -  2

3119 

 3140   برقم    20191107:  تاريخ ، 2170  2024/11/12 الي يجدد  وشركاه الهادى عبد سيد محمد -  3

   برقم    20191107:  تاريخ ، 2170  2024/11/12 الي يجدد  وشركاه الهادى عبد سيد محمد:  التجارى االسم تعديل -  4

3140 

 80762   برقم    20191107:  تاريخ ، 2174  2023/7/9 الى يجدد  م.م.ش لالعصاب الدار مستشفى شركة -  5

 2434   برقم    20191111:  تاريخ ، 2179  2018/8/7 الي يجدد  االراضى استزراع و الستصالح االهرام شركة -  6

 2434   برقم    20191111:  تاريخ ، 2179  2018/8/7 الي يجدد  االراضى استزراع و الستصالح االهرام شركة -  7

 2434   برقم    20191111:  تاريخ ، 2179  2018/8/7 الي يجدد  االراضى استزراع و الستصالح االهرام شركة -  8

 2434   برقم    20191111:  تاريخ ، 2180  2023/8/6 الي يجدد  االراضى استزراع و الستصالح االهرام شركة -  9

 ، 1256  2024/11/7 الي يجدد  وشريكه الباقى عبد محسن والتغليف التعبئه ماكينات وتجميع لتصنيع باك بيال شركه -  10

 4304   برقم    20191111:  تاريخ

 ، 1256  2024/11/7 الي يجدد  وشركاه عامر السيد مهدى محمد والتغليف التعبئة ماكينات وتجميع لتصنيع باك بيال -  11

 4304   برقم    20191111:  تاريخ

 ، 1256  2024/11/7 الي يجدد  وشريكه الباقى عبد محسن والتغليف التعبئه ماكينات وتجميع لتصنيع باك بيال شركه -  12

 4304   برقم    20191111:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، 1256  2024/11/7 الي يجدد  وشركاه عامر السيد مهدى محمد والتغليف التعبئة ماكينات وتجميع لتصنيع باك بيال -  13

 4304   برقم    20191111:  تاريخ

 ، 2178  2023/8/3 الي يجدد  بالسويس العامه الحره المناطق بنظام المواسير ووصالت للفالنشات مصر - باك جلد -  14

 3008   برقم    20191111:  تاريخ

 ، 2199  2024/11/24 الي يجدد  E .E.P .T( وشريكته الحليم عبد عثمان عاطف)  الطاقة لتكنولوجيا االروبية المصرية -  15

 28615   برقم    20191113:  تاريخ

 الي يجدد  وشريكيه الحليم عبد عثمان عاطف لصاحبها  E. E. P .T الطاقة لتكنولوجيا االوربية المصرية الشركة -  16

 28615   برقم    20191113:  تاريخ ، 2199  2024/11/24

 (م.م.ش) جالس الفايبر منسوجات لصناعة مصر هنشى -  17

HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E  برقم    20191113:  تاريخ ، 2195  2024/12/10 الى يجدد   

5985 

 3629   برقم    20191113:  تاريخ ، 1490  2020/7/5 الى يجدد  وشريكها محمد سليمان حنان -  18

    20191117:  تاريخ ، 2297  2020/10/27 الي يجدد  والمحاجر المناجم اعمال و العمومية للتوريدات سيناء قمر -  19

 3866   برقم

 3028   برقم    20191117:  تاريخ ، 2550  2024/8/17 الي يجدد  االتوبيسات وتصنيع لهندسة مصر تمسا -  20

:  تاريخ ، 2215  2020/12/1 الي يجدد  العقارية التنمية و لالستثمار جروب المعادى السويس مجموعة شركة -  21

 3912   برقم    20191118

 2919   برقم    20191118:  تاريخ ، 2222  2019/6/7 الي يجدد  وشريكه الفحل عبده عبده محمد -  22
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