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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،  2017 سنه 72 قانون الحكام وفقا( محمد الصادق احمد اسماء) لصاحبها الهدايا علب و الساعات تجميع و لتصنيع اللوتس -  1

 و الساعات تجميع و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه عن 8791 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر

 نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارت و القوانين احكام مراعاه مع.  الهدايا علب

 غرب القنطره المعاهده غرب:  بجهة ،

 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  احمد حسن حامد فؤاد ندي) لصاحبها major minor منيور ميجور -  2

 انشاء -2.  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء -1 عن 8771 برقم 20200210

 القوانين احكام مراعاة مع.  وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت في المتخصصه والدراسات االستشارات مراكز وادارة

 58 قطعه 1 بلوك:  بجهة ،.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه اتوالقرار واللوائح

 االسماعيليه - االسماعيليه ثالث - غالي العزيز عبد الفريق شارع فوكس ميدان

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   مرقس صبحى لبيب مينا)  لصاحبها الهندسيه للصناعات وودن -  3

 المقاوالت و العموميه التوريدات و المعدنيه و الخشبيه االثاث تجميع و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه عن 8768 برقم 20200209

 اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع حده علي نشاط لكل مستقل مالي مركز و مستقله حسابات بافراد االلتزام المنشاءه علي و العامه

 -13,  14,  15,  6 ارقام محالت - عطوه بابو الصناعيه الورش منطقه:  بجهة ، الساريه القرارات و

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عمر عجوه ابو رجب احمد)  لصاحبها الزيتون لصناعه البسمه -  4

 احكام مراعاه مع.  الزيتون وزيت والخضروات الزيتون وتخليل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 8775 برقم 20200212

 السالم جمعيه:  بجهة ،.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 االسماعيليه_  صوير ابو المنايف

 ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   المزرعاوي محمد خميس مانسلي محمد)  لصاحبها الغذائيه للصناعات ليبيانا -  5

 والخضروات الفواكهه وتصنيع وتخليل وحفظ وتجميد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه -1 عن 8784 برقم 20200216 فى قيد

 االراضي وتجهيز استصالح( أ) -: ذلك ويشمل احداهما او والصحراويه البور االراضي واستزراع استصالح -2.  المجمده

 تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط.  المستصلحه االراضي استزراع( ب. ) لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق

 عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثه الري طرق تستخدم وان,  واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضي

 االسماعيليه - االسماعيليه ثان - يوسف محمود شارع 31:  بجهة ، 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق

 ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   المزرعاوي محمد خميس سليمان محمد)  لصاحبها الغذائيه للصناعات ليبيانا -  6

 لسنه 14 رقم بقانون والمرسوم 2008 لسنه 356 رقم الجمهوريه رئيس قرار مراعاه ومع ، عن 8784 برقم 20200216 فى قيد

 او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربيه( أ) -: ذلك ويشمل والسمكي والداجني الحيواني االنتاج -3.  2012

 البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربيه( ب. ) اللحوم او التسمين او االلبان

 العموميه التوريدات -6.  العامه المقاوالت -5.  التصدير -4.  االسماك صيد وكذا السمكيه المزارع اقامه( ج) اللحوم او التسمين او

 االسماعيليه - االسماعيليه ثان - يوسف محمود شارع 31:  بجهة ، مع. 

 ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   المزرعاوي محمد خميس سليمان محمد)  لصاحبها ذائيهالغ للصناعات ليبيانا -  7

 التزام ومع حده علي نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقله حسابات بافراد المنشاه التزام عن 8784 برقم 20200216 فى قيد

 واللوائح القوانين احكام مراعاه مع 1975 لسنه 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط باستيفاء النشاه

 - يوسف محمود شارع 31:  بجهة ،.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقرارات

 االسماعيليه - االسماعيليه ثان

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  
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 الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و  ،  شركة   البتروليه للخدمات وسترن االمارات -  1

 الشركة علي و السارية القرارات و عن ، 8781 برقم 20200216 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة

 العامه الحره بالمنطقه f بلوك 15 رقم بالقطعه 2م1125 مساحه:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة ليع الحصول

 - بعتاقه

 مصنع تشغيل و اقامه-2. البريفورم و البالستيك لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه-1   ،  شركة   للصناعات الدوليه الفرنسيه -  2

-4. الغذائيه المواد تبريد و حفظ و تغليف و تعبئه و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه-3. اللدائن و االقمشه و الجاهزه المالبس لتصنيع

 قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح(ا) -:منها و, الصحراويه او البور االراضي استزراع و استصالح

 و االستصالح الغراض مخصصه االراضي تكون ان الحالتين في يشترط و. المستصلحه االراضي استزراع(ب. )لالستزراع

 و اقامه-1 عن ، 8779 برقم 20200213 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   الحديثه الري طرق تستخدم ان و,  االستزراع

 و اقامه-3. اللدائن و االقمشه و الجاهزه المالبس لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه-2. البريفورم و البالستيك لتصنيع مصنع تشغيل

 و, الصحراويه او البور االراضي استزراع و استصالح-4. الغذائيه المواد تبريد و حفظ و تغليف و تعبئه و لتصنيع مصنع تشغيل

 و. المستصلحه االراضي استزراع(ب. )لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح(ا) -:منها

:  بجهة ، الحديثه الري طرق تستخدم ان و,  االستزراع و االستصالح الغراض مخصصه االراضي تكون ان الحالتين في يشترط

 االسماعيليه ثان_المدارس شارع الكوثر برج علوي االول الدور

 باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.الغمر بطريق ليس و االستزراع في  ،  شركة   للصناعات الدوليه الفرنسيه -  3

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

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

 ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة

 لها تكون ان للشركة يجوز.الغمر بطريق ليس و االستزراع في عن ، 8779 برقم 20200213 فى ،قيدت 50000.000   مالها

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

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

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

 االسماعيليه ثان_المدارس شارع الكوثر برج علوي االول الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 وتاجير وتشغيل اداره المتضمنه والهندسيه الفنيه واالستشارات الخدمات تقديم   ،  شركة   البتروليه للخدمات وسترن االمارات -  4

 البترول مجال في المستخدمه االجهزه وجميع غيارها وقطع ومستلزماتها البتروليه والمعدات والمهمات االالت وصيانه واستئجار

 البترول ابار وصيانه الحفر بعمليات المتعلقه البتروليه الخدمات وتقديم واالنتاج الحفر لعمليات الالزمه الكيماويه والمواد والغاز

 لشركات والبحريه البتروليه الخدمات تقديم - البترول الغراض الالزمه العميقه غير المياه وابار البترول ابار وحفر الحفر ومعدات

 واالستشارات الخدمات تقديم عن ، 8781 برقم 20200216 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   وتوريد والغاز البترول

 غيارها وقطع ومستلزماتها البتروليه والمعدات والمهمات االالت وصيانه واستئجار وتاجير وتشغيل اداره المتضمنه والهندسيه الفنيه

 البتروليه الخدمات وتقديم واالنتاج الحفر لعمليات الالزمه الكيماويه والمواد والغاز البترول مجال في المستخدمه االجهزه وجميع

 - البترول الغراض الالزمه العميقه غير المياه وابار البترول ابار وحفر الحفر ومعدات البترول ابار وصيانه الحفر اتبعملي المتعلقه

 بالمنطقه f بلوك 15 رقم بالقطعه 2م1125 مساحه:  بجهة ، وتوريد والغاز البترول لشركات والبحريه البتروليه الخدمات تقديم

 - بعتاقه العامه الحره

 انواع جميع واستئجار تاجير - البحريه للوحدات وتدريبها الفنيه العماله  ،  شركة   البتروليه للخدمات وسترن االمارات -  5

 والغاز البترول مجال في العامله للشركات والبحريه البتروليه الخدمات انواع بجميع للقيام الالزمه والعائمات البحريه الوحدات

 بالوحدات الخاصه واالدوات والمعدات واالجهزه االالت تخزين - البحريه والمعدات لالجهزه واالصالح الصيانه خدمات وتقديم

 البند لهذا البالد لخارج السنويه الصادرات حجم من% 100 بتصدير االلتزام مع - انواعها بكافه ومستلزمتها غيارها وقطع البحريه

 العماله عن ، 8781 برقم 20200216 فى ،قيدت 1000000.000   لهاما ،رأس   واستئجار وصيانه وبيع وتوريد تخزين -

 الخدمات انواع بجميع للقيام الالزمه والعائمات البحريه الوحدات انواع جميع واستئجار تاجير - البحريه للوحدات وتدريبها الفنيه

 - البحريه والمعدات لالجهزه واالصالح انهالصي خدمات وتقديم والغاز البترول مجال في العامله للشركات والبحريه البتروليه

 االلتزام مع - انواعها بكافه ومستلزمتها غيارها وقطع البحريه بالوحدات الخاصه واالدوات والمعدات واالجهزه االالت تخزين
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 مساحه:  ةبجه ، واستئجار وصيانه وبيع وتوريد تخزين - البند لهذا البالد لخارج السنويه الصادرات حجم من% 100 بتصدير

 - بعتاقه العامه الحره بالمنطقه f بلوك 15 رقم بالقطعه 2م1125

 البترول ومواسير واالجهزه والمهمات والمواد والمعدات االالت وتاجير  ،  شركة   البتروليه للخدمات وسترن االمارات -  6

 - والغاز البترول مجال في البيئه علي المحافظهو والغاز البترول بنشاط الخاصه والمستلزمات غيارها وقطع ومستلزماتها والغاز

 بالخدمات يتعلق فيما الشركه تعامل يكون ان علي. )  والخارج مصر في والمعدات االالت هذه لتشغيل الفنيه الخدمات تقديم

 العامله والشركات البترول وزاره مظله تحت والتنقيب واالستكشاف البحث مجاالت في المعفاه والجهات الشركات لخدمه البتروليه

 عن ، 8781 برقم 20200216 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   المناطق ومشروعات العربيه مصر جمهوريه خارج

 الخاصه والمستلزمات غيارها وقطع ومستلزماتها والغاز البترول ومواسير واالجهزه والمهمات والمواد والمعدات االالت وتاجير

 مصر في والمعدات االالت هذه لتشغيل الفنيه الخدمات تقديم - والغاز البترول مجال في البيئه علي والمحافظه والغاز البترول بنشاط

 البحث مجاالت في المعفاه والجهات الشركات لخدمه البتروليه بالخدمات يتعلق فيما الشركه تعامل يكون ان علي. )  والخارج

:  بجهة ، المناطق ومشروعات العربيه مصر جمهوريه خارج العامله والشركات البترول وزاره مظله تحت والتنقيب واالستكشاف

 - بعتاقه العامه الحره بالمنطقه f بلوك 15 رقم بالقطعه 2م1125 مساحه

 في السنويه تعامالتها حجم من% 20 بنسبه بالتعامل لشركه السماح مع الحره  ،  شركة   البتروليه للخدمات وسترن االمارات -  7

 تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز(  البترول وزاره مظله تحت العامله المعفاه غير والشركات الجهات مع المحلي وقالس

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

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

 السماح مع الحره عن ، 8781 برقم 20200216 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   اللوائح و القوانين احكام مراعاة

 مظله تحت العامله المعفاه غير والشركات الجهات مع المحلي السوق في السنويه تعامالتها حجم من% 20 بنسبه بالتعامل لشركه

 شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز(  البترول وزاره

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

 رقم بالقطعه 2م1125 مساحه:  بجهة ، اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها

 - بعتاقه العامه الحره بالمنطقه f بلوك 15

 تجاره   ،  شركة   octa pharma International                                                     انترناشيونال فارما اوكتا -  8

 و المطهرات و التجميل مستحضرات و الخاصه االغذيه و الغذائيه المكمالت و البيطريه االدويه و البشريه االدويه توزيع و

 للشركة يجوز.العموميه التوريدات و الغير لدى تصنيعهم و المركزات و االعالف اضافات و الطبيه االجهزه و الطبيه المستلزمات

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

   مالها ،رأس   بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق

 الغذائيه المكمالت و البيطريه االدويه و البشريه االدويه توزيع و تجاره عن ، 8777 برقم 20200213 فى ،قيدت 10000.000

 و المركزات و عالفاال اضافات و الطبيه االجهزه و الطبيه المستلزمات و المطهرات و التجميل مستحضرات و الخاصه االغذيه و

 وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.العموميه التوريدات و الغير لدى تصنيعهم

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

 االسماعيليه ثان_ الثالثيني و الجمهوريه شارع من المتفرع صبيح شارع 159:  بجهة ، بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات

 ذلك و  ،  شركة   octa pharma International                                                     انترناشيونال فارما اوكتا -  9

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

 الحكام طبقا   ذلك و عن ، 8777 برقم 20200213 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

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

 االسماعيليه ثان_ الثالثيني و الجمهوريه شارع من المتفرع صبيح شارع 159:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة

 مشروعات و العقاري الستمثارا_1   ،  شركة   sisal for real estate investement العقاري لالستثمار سلسال -  10

 انشاء و( صحي صرف و مياه و طرق) الالزمه بالمرافق تجهيزها و االراضي تقسيم و شراء و بيع من العمرانيه التنميه و االسكان

. العموميه المقاوالت_2. وحدتها استغالل او تاجير او بيع و اداريه او تجاريه او سكنيه سواء عليها العقارات و المباني

 تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح( أ: _)منها و,الصحراويه او البور االراضي استزراع و استصالح_3

 18000.000   مالها ،رأس   االراضي تكون ان الحالتين في يشترط و. المستصلحه االراضي استزراع( ب. )لالستزراع قابله

 تقسيم و شراء و بيع من العمرانيه التنميه و االسكان مشروعات و العقاري االستمثار_1 عن ، 8760 برقم 20200202 فى ،قيدت

 او تجاريه او سكنيه سواء عليها العقارات و المباني انشاء و( صحي صرف و مياه و طرق) الالزمه بالمرافق تجهيزها و االراضي



 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

: منها و,الصحراويه او البور االراضي استزراع و استصالح_3. العموميه المقاوالت_2. وحدتها استغالل او تاجير او بيع و اداريه

 يشترط و. المستصلحه االراضي استزراع( ب. )لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح( أ_)

 32 شقه الخامس الدور 399 رقم العقار يوليو 23:  بجهة ، االراضي تكون ان الحالتين في

 و االستصالح االغراض مخصصه  ،  شركة   sisal for real estate investement العقاري لالستثمار سلسال -  11

 به مسموح ماهو كل في العامله التجاره_4. الغمر بطريق الري ليس و االستزراع في الحديثه الري طرق تستخدم ان و االستزراع

 او المكمله االنشطه و الموتيالت و السياحيه القرى و الثابته الفنادق ايجار و بيع و تشغيل و اقامه_5. العموميه التوريدات و قانونا

 مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.ثقافيه و تجاريه و ترفيهيه و خدميه من ذكر بما المرتبطه

 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس   تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات

 و االستزراع في الحديثه الري طرق تستخدم ان و االستزراع و االستصالح االغراض مخصصه عن ، 8760 برقم 20200202

 ايجار و بيع و تشغيل و اقامه_5. العموميه التوريدات و قانونا به مسموح ماهو كل في العامله التجاره_4. الغمر بطريق الري ليس

 يجوز.ثقافيه و تجاريه و ترفيهيه و خدميه من ذكر بما المرتبطه او المكمله االنشطه و الموتيالت و السياحيه القرى و الثابته الفنادق

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

 32 شقه الخامس الدور 399 رقم العقار يوليو 23:  بجهة ، تحقيق علي تعاونها

 كما الخارج، في او مصر في غرضها  ،  شركة   sisal for real estate investement العقاري لالستثمار سلسال -  12

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

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

 الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر في غرضها عن ، 8760 برقم 20200202 فى ،قيدت 18000.000

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

 الخامس الدور 399 رقم العقار يوليو 23:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية

 32 شقه

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. السينيمائي و الفني االنتاج   ،  شركة   Eltaqnia  السينمائي و الفنى لالنتاج التقنيه -  13

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

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

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

 ان للشركة يجوز. السينيمائي و الفني االنتاج عن ، 8792 برقم 20200227 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها

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

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

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

 - االسماعيليه ثان - الكوم شبين شارع - ج 5 مرق عقار - العلوي الثاني الدور 6 شقه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة

. الثقليه و الزراعيه المعدات تملك و استئجار و تجاره_1  ،  شركة   المعدات تملك و استئجار و لتجاره اس ام اتش مودرن -  14

 اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز العموميه التوريدات_2

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

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

 8772 برقم 20200211 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز العموميه التوريدات_2. الثقليه و الزراعيه المعدات تملك و استئجار و تجاره_1 عن ،

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

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

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

 االسماعيليه مركز_البحريه نفيشه القاضي صيانه مركز بجوار الثاني الدور:  بجهة ، نشاطها
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 الرخام - بالط - اسمنتي طوب - انترلوك)االسمنتيه البناء مواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة: 72 قانون انشطةداخل  ،  شركة

 الخرسانة - الصناعي



 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

 شمال عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق لجديدةا العمرانية والمجتمعات بالمدن والتجزئه الجمله تجاره( الجاهزة

 مراعاه و2007 لسنة 350 رقم الوزراء بقراررئيس ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم شرق والقنطرة سيناء وجنوب

   مالها ،رأس   مواد وتركيب توريد: 72 قانون خارج انشطة. 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار

 البناء مواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة: 72 قانون انشطةداخل عن ، 8765 برقم 20200206 فى ،قيدت 500000.000

 الخرسانة - الصناعي الرخام - بالط - اسمنتي طوب - انترلوك)االسمنتيه

 شمال عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن والتجزئه الجمله تجاره( الجاهزة

 مراعاه و2007 لسنة 350 رقم الوزراء بقراررئيس ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم شرق والقنطرة سيناء وجنوب

 االرض قطعه:  بجهة ، مواد وتركيب توريد: 72 قانون خارج انشطة. 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار

 - عتاقه منطقه - أ/  99 رقم الصناعيه
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 االلتزام مع العامة المقاوالت( الجاهزة نةالخرسا - الصناعي الرخام - بالط - اسمنتي طوب - انترلوك)االسمنتيه البناء  ،  شركة

 باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد

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

 ،رأس   التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج

 الرخام - بالط - اسمنتي طوب - انترلوك)االسمنتيه البناء عن ، 8765 برقم 20200206 فى ،قيدت 500000.000   مالها

 بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع العامة المقاوالت( الجاهزة الخرسانة - الصناعي

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

 او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او شبيهةباعمالها

 - عتاقه منطقه - أ/  99 رقم الصناعيه االرض قطعه:  بجهة ، التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها
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 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع  ،  شركة

 .نشاطها

  

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع عن ، 8765 برقم 20200206 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 عتاقه منطقه - أ/  99 رقم الصناعيه االرض قطعه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

- 

 و مستقلة حسابات افراد الشركة وعلي   التجاريه التوكيالت و التصدير و االستيراد -6  ،  شركة   المحدوده العالميه اساس -  18

  حدة علي نشاط لكل مالي مركز

  

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

   التجاريه التوكيالت و رالتصدي و االستيراد -6 عن ، 8794 برقم 20200227 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

  حدة علي نشاط لكل مالي مركز و مستقلة حسابات افراد الشركة وعلي

  

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

 - االسماعيليه ثان -1 رقم شقه - 224 رقم العقار - السالم حي - رضا شارع:  بجهة

 -: ذلك ويشمل إحداهما أو والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح-   ،  شركة   المحدوده العالميه اساس -  19

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

 . المستصلحة األراضي استزراع( ب) 

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

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

 20200227 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   لسنة 14 رقـــــــم بقانون والمرسوم 2008 لسنة356 رقم الجمهورية

 -: ذلك ويشمل إحداهما أو والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح- عن ، 8794 برقم

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



 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

 . المستصلحة األراضي استزراع( ب) 

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

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

 شقه - 224 رقم العقار - السالم حي - رضا شارع:  بجهة ، لسنة 14 رقـــــــم بقانون والمرسوم 2008 لسنة356 رقم الجمهورية

 - االسماعيليه ثان -1 رقم

 . 2012  ،  شركة   المحدوده العالميه اساس -  20

  -: ذلك مل ويش والسمكي والداجني الحيواني اإلنتاج -2 

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

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

 االساسيه البنيه باعمال القيام و العامه المقاوالت و العقاري االستثمار -3. األسماك صيد وكذا السمكية المزارع إقامة( ج) 

 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   السكن الغراض خاليه بالكامل وحداته تؤجر الذي االسكان -4 للمشروعات

 . 2012 عن ، 8794 برقم 20200227

  -: ذلك مل ويش والسمكي والداجني الحيواني اإلنتاج -2 

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

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

 االساسيه البنيه باعمال القيام و العامه المقاوالت و العقاري االستثمار -3. األسماك صيد وكذا السمكية المزارع إقامة( ج) 

 - 224 رقم العقار - السالم حي - رضا شارع:  بجهة ، السكن الغراض خاليه بالكامل وحداته تؤجر الذي االسكان -4 للمشروعات

 - االسماعيليه ثان -1 رقم شقه

 شكل في اقيمت سواء سكنيه وحده خمسين عن الوحدات عدد يقل اال بشرط االداري غير  ،  شركة   المحدوده العالميه اساس -  21

 و البيانمات قواعد و للبرمجيات التصميم و التحاليل و التوصيف اعمال -أ البرامج انتاج و تصميم -5 ابنيه عدة او واحد بناء

 و االليكترونيه المعلومات نظم و البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم اعمال -ب انواعها بمختلف التطبيقات

 علي البيانات ادخال -ث بيانات و صوره و صوت من المختلفه بصوره االليكتروني المحتوي انتاج -ت عليها التدريب و تشغيلها

 بشرط االداري غير عن ، 8794 برقم 20200227 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   االليكترونيه بالوسائل الحاسبات

 اعمال -أ البرامج انتاج و تصميم -5 ابنيه عدة او واحد بناء شكل في اقيمت سواء سكنيه وحده خمسين عن الوحدات عدد يقل اال

 و البرامج انتاج و تصميم اعمال -ب انواعها بمختلف التطبيقات و البيانمات قواعد و للبرمجيات التصميم و التحاليل و التوصيف

 بصوره االليكتروني المحتوي انتاج -ت عليها التدريب و تشغيلها و االليكترونيه المعلومات نظم و البيانات قواعد انشاء و التطبيقات

 السالم حي - رضا شارع:  بجهة ، االليكترونيه بالوسائل الحاسبات علي البيانات ادخال -ث بيانات و صوره و صوت من المختلفه

 - االسماعيليه ثان -1 رقم شقه - 224 رقم العقار -

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   2508:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى مصباح العزيز عبد محمد لصاحبها والكيماوية الصناعية للمنظفات المنار   - 1

 الرئيسي المقر عنوان لتعديل محو امر  السجل شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،



 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

 وفى ،   4669:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا ضيف عودة طلعت طارق لصاحبها والتجارة الزراعية للتنمية الحسام   - 2

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20200217 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 8768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  مرقس صبحى لبيب مينا)  لصاحبها الهندسيه للصناعات وودن -  1

  -13,  14,  15,  6 ارقام محالت - عطوه بابو الصناعيه الورش منطقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان يلتعد تم 20200209

 تاريخ وفي 8771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( احمد حسن حامد فؤاد ندي) لصاحبها major minor منيور ميجور -  2

 ثالث - غالي العزيز عبد الفريق شارع فوكس ميدان 58 قطعه 1 بلوك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200210

 االسماعيليه - االسماعيليه

 2508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مصباح العزيز عبد محمد لصاحبها والكيماوية الصناعية للمنظفات المنار -  3

 الصالحيه مدينه هـ- االولي الصناعيه المنطقه 1/6 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي

  االسماعيليه استثمار من القيد يمحي بذلك و -  الجديده

 2508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مصباح العزيز عبد محمد لصاحبها والكيماوية الصناعية للمنظفات المنار -  4

 االولي الصناعيه المنطقه 1/6 رقم القطعه/  في الكائن الفرع غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي

 - الجديده الصالحيه مدينه هـ-

 تاريخ وفي 8775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عمر عجوه ابو رجب احمد)  لصاحبها الزيتون لصناعه البسمه -  5

  االسماعيليه_  صوير ابو المنايف السالم جمعيه ،   :الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200212

 وفي 8784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المزرعاوي محمد خميس سليمان محمد)  لصاحبها الغذائيه للصناعات ليبيانا -  6

 االسماعيليه - االسماعيليه ثان - يوسف محمود شارع 31 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ

 تاريخ وفي 4649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد العاطى عبد جايل العاطى عبد لصاحبها  الغذائيه للصناعات لنوران -  7

 الصناعبه بالمنطقه صغيره صناعات 19 رقم القطعه/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200220

 - الجديده الصالحيه مدينه - الثانيه

 تاريخ وفي 4649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد العاطى عبد جايل العاطى عبد لصاحبها  الغذائيه للصناعات لنوران -  8

 الصالحيه مدينه - الثانيه الصناعبه بالمنطقه صغيره صناعات 19 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200220

 - الجديده

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد العاطى عبد جايل العاطى عبد لصاحبها البتروليه الخدمات و الغذائيه للصناعات النوران -  9

 الصناعبه بالمنطقه صغيره صناعات 19 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 4649

 - الجديده صالحيهال مدينه - الثانيه



 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 ، حمد العاطى عبد جايل العاطى عبد لصاحبها البتروليه الخدمات و الغذائيه للصناعات النوران -  10

 صغيره صناعات 19 رقم القطعه/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 4649

 - الجديده الصالحيه مدينه - الثانيه الصناعبه بالمنطقه

 4649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد العاطى عبد جايل العاطى عبد لصاحبها األبار وحفر البترولية للخدمات اإلتحاد -  11

 بالمنطقه صغيره صناعات 19 رقم القطعه/  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي

 - الجديده الصالحيه مدينه - الثانيه الصناعبه

 4649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد العاطى عبد جايل العاطى عبد لصاحبها األبار وحفر البترولية للخدمات اإلتحاد -  12

 - الثانيه الصناعبه بالمنطقه صغيره صناعات 19 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي

 - الجديده الصالحيه مدينه

 ، 2017 سنه 72 قانون الحكام وفقا( محمد الصادق احمد اسماء) لصاحبها الهدايا علب و الساعات تجميع و لتصنيع اللوتس -  13

 القنطره المعاهده غرب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 8791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 غرب

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 4649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد العاطى عبد جايل العاطى عبد لصاحبها  الغذائيه للصناعات لنوران -  1

 تجفيف و الغذائيه المواد لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة -1 72 ق داخل انشطه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200220

 السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع  التصدير -1  72 ق انشطهخارج.  الطعام ملح تغليف و تعيئه و وطحن

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد العاطى عبد جايل العاطى عبد لصاحبها البتروليه الخدمات و الغذائيه للصناعات النوران -  2

 المواد لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة -1 72 ق داخل انشطه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200220 تاريخ وفي 4649

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع  التصدير -1  72 ق انشطهخارج.  الطعام ملح تغليف و تعيئه و وطحن تجفيف و الغذائيه

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات

 4649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد اطىالع عبد جايل العاطى عبد لصاحبها األبار وحفر البترولية للخدمات اإلتحاد -  3

 و الغذائيه المواد لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة -1 72 ق داخل انشطه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200220 تاريخ وفي

 والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع  التصدير -1  72 ق انشطهخارج.  الطعام ملح تغليف و تعيئه و وطحن تجفيف

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية

 تعديل تم20200225 تاريخ وفي 36836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تادرس وهبة منير ايهاب انترناشونال بترولفت -  4

 2024/9/28 في لتنتهي  النشاط بمزاوله الترخبص مدة مد:  التأشير وصف,  النشاط

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 8771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( احمد حسن حامد فؤاد ندي) لصاحبها major minor منيور ميجور -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200210



 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

 ، 2017 سنه 72 قانون الحكام وفقا( محمد الصادق احمد اسماء) لصاحبها الهدايا علب و الساعات تجميع و لتصنيع اللوتس -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200226 تاريخ وفي 8791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 تاريخ وفي 8775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عمر هعجو ابو رجب احمد)  لصاحبها الزيتون لصناعه البسمه -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200212

 وفي 8784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المزرعاوي محمد خميس سليمان محمد)  لصاحبها الغذائيه للصناعات ليبيانا -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200216 تاريخ

 تاريخ وفي 8768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  مرقس صبحى لبيب مينا)  لصاحبها الهندسيه للصناعات وودن -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200209

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عبد لصاحبها  الغذائيه للصناعات لنوران: الى 4649 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200220:  تاريخ فى  ،  -  1

   حمد العاطى عبد جايل العاطى

   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  

 

   20200206 تاريخ وفى ،   6855:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكيه و اللطيف عبد محمد اللطيف عبد محمد   - 1

 الشركة لتصفيه محو امر  السجل شطب/محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   مالال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20200212،   تاريخ وفي 34507، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه عليوة معوض السيد عادل شركة -  1

  جنيه  10000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   تاريخ وفي 34507، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية عليوة محمد السيد محمد وشريكه عليوة معوض السيد عادل شركة -  2

  جنيه  10000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200212،

 تعديل تم 20200212،   تاريخ وفي 34507، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكيه عليوة معوض السيد عادل شركة -  3

  جنيه  10000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   تاريخ وفي 34507، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة عليوة محمد السيد محمد وشريكه عليوة معوض السيد عادل شركة -  4

  جنيه  10000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200212،

 رأس تعديل تم 20200218،   تاريخ وفي 442، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عبدالقادر سيد عواد سيد شركة -  5

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20200218،   تاريخ وفي 442، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عبدالقادر سيد عواد سيد شركة -  6

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20200218،   تاريخ وفي 442، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه عبدالقادر سيد عواد سيد شركة -  7

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 وصف,  العنوان ديلتع تم 20200202 تاريخ وفي 11899    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، لالسمده تبارك شركه -  1

 116 ل نقطه الصحراوي االسكندريه القاهره لطريق االيمن الجانب 72 رقم قطعه/  بالعنوان للشركة فرع اضافه ،:   الـتأشير

  النطرون وادي - التحدي طريق بجوار

 ""- حرة منطقة - الهندسية واإلستشارات للخدمات ادفانسيس -  2

 تاريخ وفي 6006    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، باإلسماعيليه العامة الحرة المناطق بنظام مصرية مساهمة شركة

 مساحه علي نصر بمدينه العامه الحره المنطقه/  بالعنوان للشركة فرع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200203

 - 2م1260

 تاريخ وفي 5978    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش الخاصه الحرة المناطق بنظام السخنه العالمية دبى موانى -  3

 بمشروع - االداريه المنطقه من الجنوبي الجناح/  بالعنوان  اداري مقر افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200204

 -الجديده القاهره مبني من الثاني بالدور A2 بلوك 14b01 سيتي فيستيفال كايرو

 تاريخ وفي 4184    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، A.F COMPRESSORS MISR مصر بريسورزكوم أف -  4

 -رمضان من العاشر دوار مشروع - صدقي عزيز مجمع 7 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200205

  ، محدودة مسئولية ذات ،( 2020/2/5 في رمضان من العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم) والتغليف للطباعه المغربي -  5

 - الثانيه المرحله 2 عماره 8 شقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 7929    برقم قيدها سبق

 - االردنيه - المدينه اسواق

 تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 5948    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والتصدير واالستيراد الطبية للتحاليل سيتى -  6

 المساكن لبناء المصرية التعاونية الجمعية بمساكن6 عمارة 1 رقم الشقة- بالعنوان الفرع اغالق- ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 -ببورفؤاد الحكومية لموظفى

 تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 5948    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والتصدير واالستيراد الطبية للتحاليل سيتى -  7

 - غرب القنطره - المعاهده شارع علوي االول الدور 1 رقم شقه/ بالعنوان الفرع اغالق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 5948    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والتصدير واالستيراد الطبية للتحاليل سيتى -  8

 السكان التعاونيه الجمعيه بمشروع 1 رقم مدخل االرضي الدور 1 رقم وحده في الكائن الفرع غلق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - بورفؤاد - الحره المناطق و لالستثمار العامه بالهيئه العاملين

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 594    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.م.ش الذرة لمنتجات المنيرى -  9

 - بلبيس مركز - الحربي 200 مصنع بجوار الصحراوي بلبيس طريق-انشاص/  بالعنوان انتاجي فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف

 شركة ،.  التنفيذية والئحته 2017 لسنة( 72) رقم القانون الحكام وفقا مصرية مساهمة شركة ــ  ايجيبت دواجن شركة -  10

 في الكائنه 2 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 4335    برقم قيدها سبق  ، مساهمة

 الشرقيه - رمضان من العاشر - والنور التوحيد امام - الكفراوي حديقه بجوار -  mc1 - 12 قطعه - البنوك منطقه

 تاريخ وفي 4335    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( وشركاه البنا محمد الدسوقى ابراهيم) الداجنى لالستثمار مصر -  11

 حديقه بجوار -  mc1 - 12 قطعه - البنوك منطقه في الكائنه 2 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200206

 هالشرقي - رمضان من العاشر - والنور التوحيد امام - الكفراوي

 وفي 4335    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  وشركاه البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد)  الداجنى لالستثمار مصر -  12

 بجوار -  mc1 - 12 قطعه - البنوك منطقه في الكائنه 2 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ

 الشرقيه - رمضان من العاشر - والنور التوحيد امام - الكفراوي حديقه

 توصية ،.  التنفيذية والئحته 2017 لسنة( 72) رقم القانون الحكام وفقا مصرية مساهمة شركة ــ  ايجيبت دواجن شركة -  13

 في الكائنه 2 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 4335    برقم قيدها سبق  ، بسيطة

 الشرقيه - رمضان من العاشر - والنور التوحيد امام - الكفراوي حديقه بجوار -  mc1 - 12 قطعه - البنوك منطقه



 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

 تاريخ وفي 4335    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( وشركاه البنا محمد الدسوقى ابراهيم) الداجنى لالستثمار مصر -  14

 حديقه بجوار -  mc1 - 12 قطعه - البنوك منطقه في الكائنه 2 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200206

 الشرقيه - رمضان من العاشر - والنور التوحيد امام - الكفراوي

 وفي 4335    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشركاه البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد)  الداجنى لالستثمار مصر -  15

 بجوار -  mc1 - 12 قطعه - البنوك منطقه في الكائنه 2 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ

 الشرقيه - رمضان من العاشر - والنور التوحيد امام - الكفراوي حديقه

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 582    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.م.ش ايجيبت فيبركس شركة -  16

  1/13 الثاله االصناعيه المنطقه ،:   الـتأشير وصف

  ، تضامن شركة ،( 2020/2/10 في العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم)  وشريكه إسماعيل محمد رمزى أحمد شركة -  17

 الصناعية القطعة علي المقام المصنع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 5163    برقم قيدها سبق

 ـ رمضان من العاشر مدينة -  5A  الصناعية المنطقة 105 رقم

 تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 5163    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكيه و اسماعيل محمد رمزي احمد -  18

 ـ رمضان من العاشر مدينة -  5A  الصناعية المنطقة 105 رقم الصناعية القطعة علي المقام المصنع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20200210 تاريخ وفي 5163    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه إسماعيل محمد رمزى محمد شركة -  19

 من العاشر مدينة -  5A  الصناعية المنطقة 105 رقم الصناعية القطعة علي المقام المصنع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 ـ رمضان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 1218    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العربية النحاس شركة -  20

 - الصناعيه المنطقه أ6 شرق 35-34-33 ارقام القطع/  بالعنوان انتاجي فرع ،:   الـتأشير

 تم 20200212 تاريخ وفي 1218    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش والتغليف التعبئة لمواد باك سى شركة -  21

 - الصناعيه المنطقه أ6 شرق 35-34-33 ارقام القطع/  بالعنوان انتاجي فرع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 توصية ،(  رشدى الرحمن عبد ومحمد نظيم ياسر) المتطورة والصناعات المعادن لتكنولوجيا الدوليه المصريه الشركة -  22

 بالمنطقة 145 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 4060    برقم قيدها سبق  ، بسيطة

 - رمضان من العاشر أ6 غرب جنوب الصناعية

 تضامن شركة ،(  رشدى الرحمن عبد ومحمد نظيم ياسر) المتطورة والصناعات المعادن لتكنولوجيا الدوليه المصريه الشركة -  23

 الصناعية بالمنطقة 145 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 4060    برقم قيدها سبق  ،

 - رمضان من العاشر أ6 غرب جنوب

 م م ش العالميه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود محمد الدين جمال خالد)  العالمية للتجارة ام ام:  اندمج -  24

 يمين 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - العمرانيه - المرسلين خاتم مقابل الزمر ترعه شارع 47 في الكائن للعقار الرئيسي المدخل

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  25

 - المرسلين خاتم مقابل الزمر ترعه شارع 47 في الكائن للعقار الرئيسي المدخل يمين 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - العمرانيه

 م م ش العالميه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود محمد الدين جمال خالد)  العالمية للتجارة ام ام:  اندمج -  26

 الكائن 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - امبابه - الوحده شارع 146 في

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  27

 - امبابه - الوحده شارع 146 في الكائن 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 الكائن 7 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - المحله - النصر ابراج شارع 89 رقم العقار في

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  29

 - المحله - النصر ابراج شارع 89 رقم العقار في الكائن 7 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

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

 االرضي بالدور محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - حلوان - ماجد سينما بجوار المراغي مصطفي محمد شارع 25 مول مكس في الكائن

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه ارةالتج و للصناعه جروب أم أم -  31

 - ماجد سينما بجوار المراغي مصطفي محمد شارع 25 مول مكس في الكائن االرضي بالدور محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - حلوان

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

 مدخل 1 رقم مدخل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - الحمراء الزاويه - الزاويه مساكن شارع 180 بلوك 4

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  33

 - الحمراء الزاويه - الزاويه مساكن شارع 180 بلوك 4 مدخل 1 رقم مدخل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

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

 الدور 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - الخانكه - العزيز عبد احمد البطل شارع االرضي

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  35

 - الخانكه - العزيز عبد احمد البطل شارع االرضي الدور 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

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

 الدور 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - قليوبيه - شكر كفر - الناصر عبد جمال شارع من المتفرع التايهه شارع 78 رقم العقار الكائن االرضي

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  37

 الناصر عبد جمال شارع من المتفرع التايهه شارع 78 رقم العقار الكائن االرضي الدور 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - قليوبيه - شكر كفر -

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

 الدور الكائن المحل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - سويف بني الواسطي شارع 15 رقم العقار في االرضي

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  39

 - سويف بني الواسطي شارع 15 رقم العقار في االرضي الدور الكائن المحل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

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

 الدور 4 رقم المحل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - الشيخ كفر مدينه - الصياد برج سالم صالح شارع االرضي

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  41

 - الشيخ كفر مدينه - الصياد برج سالم صالح شارع االرضي الدور 4 رقم المحل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

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

 الكائن 27 رقم المحل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

  الشيخ كفر - االرضي الدور الزهور نادي سور في

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  43

  الشيخ كفر - االرضي الدور الزهور نادي سور في الكائن 27 رقم المحل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

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

 بالعقار الكائن المحل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،

 - الجديده النوباريه لمدينه السكني بالمدخل الصحراوى القاهره اسكندريه طريق المدينه واجهه شارع 9 رقم

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 609    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، العالميه التجارة و صناعهلل جروب أم أم -  45

 بالمدخل الصحراوى القاهره اسكندريه طريق المدينه واجهه شارع 9 رقم بالعقار الكائن المحل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - الجديده النوباريه لمدينه السكني

 تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 8339    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، العقارى واالستثمار للمقاوالت عرب -  46

  9 رقم فيال المحروسه_  الجديده المالحه_  السويس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 8339    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، العقارى واالستثمار للمقاوالت عرب -  47

  9 رقم فيال المحروسه_  الجديده المالحه_  السويس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 7799    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، لالدوية فارما كارما -  48

 استثمار من القيد يمحي بذلك و - الزقازيق ثاني الجامعه فلل رياضيه تربيه سور خلف - االرضي بالدور شقه ،:   الـتأشير وصف

  االسماعيليه

 تاريخ وفي 6737    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)  بالخارج المصرية العمالة اللحاق حجيج -  49

 عبد جمال ش من متفرع الليثي االمام شارع 2 السالم 11 رقم حوض 11 ق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200224

 - الناصر

 الغذائية للصناعات الملكة فى(  مندمجه شركة) االستثمار قانون الحكام وفقا م.م.ش - الغذائية للصناعات الفراشة شركة دمج -  50

 تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 4675    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، دامجه)  االستثمار قانون الحكام وفقا م.م.ش -

 - نصر مدينه - الصناعيه المنطقه - السادس الحي المصانع شارع 9/  بالعنوان اداري فرع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 4675    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش الغذائية للصناعات الملكة -  51

 - نصر مدينه - الصناعيه المنطقه - السادس الحي المصانع شارع 9/  بالعنوان اداري فرع ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بالموانئ أنواعها بجميع الحاويات وتداول تشغيل نشاط مزاولة "  مساهمة شركة ، الحاويات لتداول المصرية الشركة -  1

 .النشاط لمباشرة الالزمة والتفريغ الشحن واعمال المصرية

 .والترانزيت والصادرة الواردة والمشتركة الكاملة والفارغة المعبأة للحاويات التخزين عمليات  "

 .لها الصيانة بأعمال والقيام بالساحة والترانزيت الواردة الحاويات على اإلجراءات انهاء "

 .الغير والى من الالزمة المعدات تأجير "



 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

 .الشركة لعمالء النقل خدمات تقديم "

  

 وفي 5030   برقم قيدها سبق  ، التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200204 تاريخ

 .األنشطة هذه لمباشرة الالزمة  مساهمة شركة ، الحاويات لتداول المصرية الشركة -  2

  

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

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

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200204 تاريخ وفي 5030   برقم قيدها سبق  ، والئحته القانون ألحكام طبقا

 مساهمة

 و اللحوم مصنعات انتاج -1 -: االصلي الشركة نشاط الي اضافه1  مساهمة شركة ، واللحوم االلبان النتاج بيور مزارع شركة -  3

 مستقله حسابات افراد مع الغذائيه المنتجات و االلبان و الحمراء اللحوم منتجات جميع توزيع و تجاره -2 االلبان منتجات و الدواجن

 التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع حده علي نشاط لكل خاص مالي مركز و

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة

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

 مساهمة شركة:  رالتأشي وصف,  النشاط تعديل تم20200205 تاريخ وفي 6813   برقم قيدها سبق  ، على تعاونها قد التي

 تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق  مساهمة شركة ، واللحوم االلبان النتاج بيور مزارع شركة -  4

 تاريخ وفي 6813   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200205

  محدودة مسئولية ذات ،( 2020/2/5 في رمضان من العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم) والتغليف للطباعه المغربي -  5

    االعالن و الدعايه-2 والملصقات والتغليف التعبئه  ملصقات وتنفيذ وطباعه تصميم -1: هو الشركة غرض

 للشركة ويجوز. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 

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

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما.  الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200205 تاريخ وفي 7929   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون

 محدودة

 التجارية والتوكيالت والتصدير واالستيراد العمومية المقاوالت  محدودة مسئولية ذات ، والتصدير لالستيراد اليف جرين -  6

 مع.  قانونا   به مسموح هو فيما والمتجددة الشمسية الطاقة محطات وصيانة وتركيب وتوريد  العامة والتجارة العمومية والتوريدات

 ان للشركة ويجوز ، االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ةالساري والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 على تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أو مصلحة لها تكون

 وصف,  النشاط تعديل تم20200205 تاريخ وفي 5609   برقم قيدها سبق  ، يجوز كما ، الخارج أو مصر فى غرضها تحقيق

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

 والتصدير واالستيراد العمومية المقاوالت  محدودة مسئولية ذات ، الحديثه االنشاءات و العمومية للمقاوالت اليف جرين -  7

 هو فيما والمتجددة الشمسية الطاقة محطات وصيانة وتركيب وتوريد  العامة والتجارة العمومية والتوريدات التجارية والتوكيالت

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  قانونا   به مسموح

 شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أو مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز ، االنشطة

 تاريخ وفي 5609   برقم قيدها سبق  ، يجوز كما ، الخارج أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى أو بأعمالها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200205

 والتوريدات التجارية والتوكيالت والتصدير واالستيراد العمومية المقاوالت  محدودة مسئولية ذات ، جلوبال اليف جرين -  8

 احكام مراعاة مع.  قانونا   به مسموح هو فيما والمتجددة الشمسية الطاقة محطات وصيانة وتركيب وتوريد  العامة والتجارة العمومية

 لها تكون ان للشركة ويجوز ، االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين



 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

 تحقيق على تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أو مصلحة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200205 تاريخ وفي 5609   برقم قيدها سبق  ، يجوز كما ، الخارج أو مصر فى غرضها

 ودةمحد مسئولية ذات

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات فى تندمج ان لها  محدودة مسئولية ذات ، والتصدير لالستيراد اليف جرين -  9

 ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200205 تاريخ وفي 5609   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام

 محدودة مسئولية

 أو تشتريها أو السالفة الهيئات فى تندمج ان لها  محدودة مسئولية ذات ، الحديثه االنشاءات و العمومية للمقاوالت اليف جرين -  10

,  النشاط تعديل تم20200205 تاريخ وفي 5609   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات فى تندمج ان لها  محدودة مسئولية ذات ، جلوبال اليف جرين -  11

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200205 تاريخ وفي 5609   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون

 محدودة

 وتجميع تصنيع .1  مساهمة شركة ، الخاصة الحرة المناطق بنظام الحفر اجهزة لتصنيع الصينية المصرية البترول -  12

 .اآلبار صيانه وحفارات والبحرية البرية الحفر ألجهزة واالختبار والدهان واإلصالح الصيانة خدمات وتنفيذ وتجديد

 المعدات وكافة غيارها وقطع ومستلزماتها والغاز البترول ومواسير والمهمات الهندسية واآلالت المعدات كافة تخزين .2

 .واالستكشاف الحفر بأعمال المتعلقة

 الحفر أجهزة بكافة الخاصة وتوثيقها الشهادات إعتماد عمليات وإجراء أنواعها بكافة الحفر ومعدات أجهزة وتقييم فحص .3

 .واالستكشاف الحفر بعمليات المتعلقة الخدمية األنشطة جميع وإجراء

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 1514   برقم قيدها سبق  ، تقديم .4

 من% 20 حدود في بنسبة  مساهمة شركة ، الخاصة الحرة المناطق بنظام الحفر اجهزة لتصنيع الصينية المصرية البترول -  13

   برقم قيدها سبق  ،. البترول وزارة مظلة تحت العاملة المعفاة غير والشركات الجهات مع المحلي السوق في السنوية تعامالتها حجم

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 1514

 البترولية الخدمات كافة  مساهمة شركة ، الخاصة الحرة المناطق بنظام الحفر اجهزة لتصنيع الصينية المصرية البترول -  14

 .واالستكشاف الحفر بأعمال المتعلقة والهندسية الفنية واالستشارات

 األجهزة وجميع غيارها وقطع ومستلزماتها البترولية والمعدات والمهمات اآلالت وصيانة واستئجار وتأجير وتشغيل إدارة .5

 .واالستكشاف الحفر لعمليات الالزمة ماويةالكي والمواد والغاز البترول مجال في المستخدمة

 الحفر بأعمال المتعلقة مستلزماتها وتجميع الحديدية والمعدات الحديدية والمباني المعدنية الهياكل وتجميع تصنيع .6

 .واالستكشاف

,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 1514   برقم قيدها سبق  ، واالستكشاف واإلنتاج الحفر معدات نقل خدمات .7

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 أنواعها بكافة الحفر وأجهزة  مساهمة شركة ، الخاصة الحرة المناطق بنظام الحفر اجهزة لتصنيع الصينية المصرية البترول -  15

 .اللوجيستي الدعم وتقديم

 .خدمات من به يتعلق وما( األبعاد ثالثي/ األبعاد ثنائي) أنواعه بكافة االنعكاسي السيزمي والتنقيب البحث خدمة أجراء .8

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاه مع

  



 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

 البحث مجاالت في العاملة المعفاة والجهات الشركات علي( الخدمى - التخزينى النشاط) المحلي بالسوق الشركة تعامالت قصر مع

 تم20200212 تاريخ وفي 1514   برقم قيدها سبق  ، بالتعامل السماح مع البترول، وزارة مظلة تحت والتنقيب واالستكشاف

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 وتنسيل وفرم الجاهزه المالبس انتاج  بسيطة توصية ، وشركاه االسمر طاهر محمد طاهر الجاهزة المالبس لتصنيع االسمر -  16

 انواعها بجميع الجوارب وانتاج وتصنيع والتطريز والفندقيه المنزليه المفروشات وانتاج الخيوط وتغليف ولف القماش فضالت

 الحصول الشركه وعلي واالصباغ بالكيماويات المنسوجه االقمشه وجميع الجينز وصباغه ومعالجه وغسيل الدائري النسيج وصناعه

 وصف,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 33765   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لممارسه الالزمه التراخيص كافه علي

 بسيطة توصية:  التأشير

 فضالت وتنسيل وفرم الجاهزه المالبس انتاج  بسيطة توصية ، الجاهزه المالبس لتصنيع شركاه و االسمر طاهر محمد طاهر -  17

 وصناعه انواعها بجميع الجوارب وانتاج وتصنيع والتطريز والفندقيه المنزليه المفروشات وانتاج الخيوط وتغليف ولف القماش

 كافه علي الحصول الشركه وعلي واالصباغ بالكيماويات المنسوجه االقمشه وجميع الجينز وصباغه ومعالجه وغسيل الدائري النسيج

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 33765   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لممارسه الالزمه التراخيص

 بسيطة توصية

 الجاهزه المالبس انتاج  بسيطة توصية ، بسيطه توصيه(  وشريكيه االسمر محمد طاهر) الجاهزه المالبس لتصنيع االسمر -  18

 بجميع الجوارب وانتاج وتصنيع والتطريز والفندقيه هالمنزلي المفروشات وانتاج الخيوط وتغليف ولف القماش فضالت وتنسيل وفرم

 الشركه وعلي واالصباغ بالكيماويات المنسوجه االقمشه وجميع الجينز وصباغه ومعالجه وغسيل الدائري النسيج وصناعه انواعها

,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 33765   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لممارسه الالزمه التراخيص كافه علي الحصول

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 ، بسيطه توصيه(  شركاة و االسمر طاهر محمد طاهر) الجاهزة المالبس لتصنيع بالل و االسمر:  الى التجارى االسم تعديل -  19

 والفندقيه المنزليه المفروشات وانتاج الخيوط وتغليف ولف القماش فضالت وتنسيل وفرم الجاهزه المالبس انتاج  بسيطة توصية

 االقمشه وجميع الجينز وصباغه ومعالجه وغسيل الدائري النسيج وصناعه انواعها بجميع الجوارب وانتاج وتصنيع والتطريز

   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لممارسه الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي واالصباغ بالكيماويات المنسوجه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 33765

 توصية ،(  رشدى الرحمن عبد ومحمد نظيم ياسر) المتطورة والصناعات المعادن لتكنولوجيا الدوليه المصريه الشركة -  20

 اللالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى االنتاج وخطوط سيور وتصنيع المعان لتشكيل مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200213 تاريخ وفي 4060   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة

  تضامن شركة ،(  رشدى الرحمن عبد ومحمد نظيم ياسر) المتطورة والصناعات المعادن لتكنولوجيا الدوليه المصريه الشركة -  21

 لمباشرة اللالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى االنتاج وخطوط سيور وتصنيع المعان لتشكيل مصنع وتشغيل اقامه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200213 تاريخ وفي 4060   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها

 وشحن نقل:  هو الشركه غرض  محدودة مسئولية ذات ،(  م. م.ذ.ش) SKY VISION TRADING     تريدنج فيجين سكاي -  22

 مع  قانونا به مسموح هو بما والتجاره العامه والتجاره العموميه والتوريدات عامه ومقاوالت والتصدير جمركي وتخليص البضائع

  م 1975 لسنه 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركه التزام

 للشركه ويجوز.  االنشطه هذه لممارسه االزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع

 قيدها سبق  ، التي او  باعمالها اعماالشبيه تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه لها تكون ان

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200213 تاريخ وفي 7785   برقم

 ذات ،( 2020/2/13 في العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم( ) م.م.ذ.ش)    k m g والمقاوالت للشحن جي ام كيه -  23

 العموميه والتوريدات عامه ومقاوالت والتصدير جمركي وتخليص البضائع وشحن نقل:  هو الشركه غرض  محدودة مسئولية

 القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركه التزام مع  قانونا به مسموح هو بما والتجاره العامه والتجاره

  م 1975 لسنه 118 رقم



 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

 للشركه ويجوز.  االنشطه هذه لممارسه االزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع

 قيدها سبق  ، التي او  باعمالها اعماالشبيه تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه لها تكون ان

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200213 تاريخ وفي 7785   برقم

 غرضها تحقيق علي تعاونها قد  محدودة مسئولية ذات ،(  م. م.ذ.ش) SKY VISION TRADING     تريدنج فيجين سكاي -  24

 والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما.  بالخارج او مصر في

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200213 تاريخ وفي 7785   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذيه

 ذات ،( 2020/2/13 في العاشر استثمار مكتب الي السجل نقل تم( ) م.م.ذ.ش)    k m g والمقاوالت للشحن جي ام كيه -  25

 او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما.  بالخارج او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد  محدودة مسئولية

,  النشاط تعديل تم20200213 تاريخ وفي 7785   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

 - البطانه - الجليز - الفريت وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:   بسيطة توصية ، شركاة و سليم مصطفى السيد محمود -  26

 سيليكات تصنيع - الوان مركزات - الطباعة بودرة - السيراميك درجة لفرز فوسفورى شمع - السيراميك على الطباعة وسائط

 منتجات تصنيع - جاهزة خرسانه تصنيع - للديكور والملون االبيض الزجاج تصنيع - للسيراميك طباعة احبار تصنيع - صوديوم

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المفرغ والطوب االسمنتى والطوب واالنترلوك البلدورات مثل وخرسانية اسمنتية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 2347   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة

 وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:   بسيطة توصية ، 00  شريكيه و ميخائيل جميل جون شركة:  التجارى االسم تعديل -  27

 مركزات - الطباعة بودرة - السيراميك درجة لفرز فوسفورى شمع - السيراميك على الطباعة وسائط - البطانه - الجليز - الفريت

 خرسانه تصنيع - للديكور والملون االبيض الزجاج تصنيع - للسيراميك ةطباع احبار تصنيع - صوديوم سيليكات تصنيع - الوان

 احكام مراعاة مع المفرغ والطوب االسمنتى والطوب واالنترلوك البلدورات مثل وخرسانية اسمنتية منتجات تصنيع - جاهزة

 وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 2347   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة والقرارات واللوائح القوانين

 بسيطة توصية:  التأشير

 الفريت وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:   بسيطة توصية ، شريكيه و ميخائيل جميل جون شركة:  التجارى االسم تعديل -  28

 - الوان مركزات - الطباعة بودرة - السيراميك درجة لفرز فوسفورى شمع - السيراميك على الطباعة وسائط - البطانه - الجليز -

 - جاهزة خرسانه تصنيع - للديكور والملون االبيض الزجاج تصنيع - للسيراميك طباعة احبار تصنيع - صوديوم سيليكات تصنيع

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المفرغ والطوب االسمنتى والطوب واالنترلوك البلدورات مثل وخرسانية اسمنتية منتجات تصنيع

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 2347   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة والقرارات

 بسيطة

 وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:   بسيطة توصية ، 00  شريكيه و ميخائيل جميل جون شركة:  التجارى االسم تعديل -  29

 مركزات - الطباعة بودرة - السيراميك درجة لفرز فوسفورى شمع - السيراميك على الطباعة وسائط - البطانه - الجليز - الفريت

 خرسانه تصنيع - للديكور والملون االبيض الزجاج تصنيع - للسيراميك طباعة احبار تصنيع - صوديوم سيليكات تصنيع - الوان

 احكام مراعاة مع المفرغ والطوب االسمنتى والطوب واالنترلوك البلدورات مثل وخرسانية اسمنتية منتجات تصنيع - جاهزة

 وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 2347   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة والقرارات واللوائح القوانين

 بسيطة توصية:  التأشير

   برقم قيدها سبق  ، الشركة منتجات بيع كفرع/  ليصبح الفرع غرض تعديل  مساهمة شركة ، مصر كوكاكوال وتعبئة تصنيع -  30

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 28993

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.   عقاري استثمار  محدودة مسئولية ذات ، العقارى واالستثمار للمقاوالت عرب -  31

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

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

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

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 8339   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها



 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

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.   عقاري استثمار  محدودة مسئولية ذات ، العقارى واالستثمار للمقاوالت عرب -  32

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

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

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

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 8339   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:   بسيطة توصية ، وشريكتها مرسى السيد عبدالرحيم اميرة الكهربائية للصناعات المصرية -  33

 تصنيع الى باالضافة االليكترونى والتايمر الكهربائية الحماية اجهزه وتصنيع ولوازمها منخفض جهد كهربائية توزيع لوحات

.  ف ك 24 حتى متوسط جهد فيوز قواعد وتجميع تصنيع  منخفض جهد وفيوز يوزف قواعد وتجميع وتصنيع ورش كشافات

 جهد تيار محول وتجميع وتصنيع.  متوسط جهد حلقى ربط ولوحات.  ف ك 24 حتى مدمجة محوالت اكشاك وتجميع وتصنيع

 L B)  ف ك 24 حتى الحمل على فصل سكاكين وتجميع وتصنيع.  ف ك 24 حتى متوسط جهد سكاكين وتجميع وتصنيع.  منخفض

S  )بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 4487   برقم قيدها سبق  ، وتصنيع 

 مختلفه قدرات كهربائيه محوالت  بسيطة توصية ، وشريكتها مرسى السيد عبدالرحيم اميرة الكهربائية للصناعات المصرية -  34

 التراخيص على الحصول الشركة وعلى(  الجافه او بالزيت مغموره)  ف ك 36 حتي جهد أ ف ك 5000 حتي أ ف ك 50 من تبدا

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 4487   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة

 والتفريغ والشحن العمومية والتوريدات التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد:   محدودة مسئولية ذات ، لوجستيك ماجنوم -  35

 وتوريدات للغير التشغيل وخدمات االدارية المكاتب وتاجير المعدات وايجار الحاويات وصيانه ومناوله للغير وتخزين ومستودعات

 العامه والحفالت والمؤتمرات المعارض وتنظيم واقامه البتروليه المواد تجاره و البحرية واالشغال العامه والمقاوالت الغذائية المواد

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع حده علي معرض لكل الالزمه التراخيص استصدار بشرط السياحيه المعارض عدا فيما

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 3384   برقم قيدها سبق  ، بشرط و السارية والقرارات

 محدودة

 لها تكون ان للشركه يجوز و االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار  محدودة مسئولية ذات ، لوجستيك ماجنوم -  36

 تحقيق على تعاونها قد التى او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التى غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحه

 السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما مسبقا الهيئه موافقه فيلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما الخارج او مصر فى غرضها

 التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا ذلك و بها تلحقها او تشتريها او

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 3384   برقم قيدها سبق  ،.  

 الغذائية للصناعات الملكة فى(  مندمجه شركة) االستثمار قانون الحكام وفقا م.م.ش - الغذائية للصناعات الفراشة شركة دمج -  37

 لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها  مساهمة شركة ، دامجه)  االستثمار قانون الحكام وفقا م.م.ش -

 تعديل تم20200225 تاريخ وفي 4675   برقم قيدها سبق  ، القانون الحكام طبقا ذلك و بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج نا

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها  مساهمة شركة ، م م ش الغذائية للصناعات الملكة -  38

 تعديل تم20200225 تاريخ وفي 4675   برقم قيدها سبق  ، القانون الحكام طبقا ذلك و بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 الغذائية للصناعات الملكة فى(  مندمجه شركة) االستثمار قانون الحكام وفقا م.م.ش - الغذائية للصناعات الفراشة شركة دمج -  39

 ومطحن انواعها بكافة المكرونة النتاج مصنع وتشغيل اقامة-1  مساهمة شركة ، دامجه)  االستثمار قانون الحكام وفقا م.م.ش -

 عليها المنشأت اقامه بغرض او بيعها و بالمرافق مدها و تقسيمها و االراض شراء فيه بما العقاري االستثمار -2 الدقيق النتاج

 كافه علي الحصول الشركة علي و المضاف للنشاط مستقله حسابات بافراد الشركة تلتزم و التأجير او البيع بغرض انواعها باختالف

 و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه لها تكون ان للشركة يجوز و االنشطه هذه لمباشره الالزمه التراخيص

 وصف,  النشاط تعديل تم20200225 تاريخ وفي 4675   برقم قيدها سبق  ، قد التي او باعمالها شبيبهه اعماال تزاول التي غيرها

 مساهمة شركة:  التأشير

 النتاج ومطحن انواعها بكافة المكرونة النتاج مصنع وتشغيل اقامة-1  مساهمة شركة ، م م ش الغذائية للصناعات الملكة -  40

 باختالف عليها المنشأت اقامه بغرض او بيعها و بالمرافق مدها و تقسيمها و االراض شراء فيه بما العقاري االستثمار -2 الدقيق

 كافه علي الحصول الشركة علي و المضاف للنشاط مستقله حسابات بافراد الشركة تلتزم و التأجير او البيع بغرض انواعها



 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

 و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه لها تكون ان للشركة يجوز و االنشطه هذه لمباشره الالزمه التراخيص

 وصف,  النشاط تعديل تم20200225 تاريخ وفي 4675   برقم قيدها سبق  ، قد التي او باعمالها شبيبهه اعماال تزاول التي غيرها

 مساهمة شركة:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 4060   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه نور نظيم ياسر -  1

 استثمار: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 4060   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيه نور نظيم ياسر -  2

 استثمار: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 442   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، القادروشريكة عبد سيد سيدعواد -  3

 استثمار: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 442   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، القادروشريكة عبد سيد سيدعواد -  4

 استثمار: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 442   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، القادروشريكة عبد سيد سيدعواد -  5

 استثمار: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيدها سبق ،(  رشدى الرحمن عبد ومحمد نظيم ياسر) المتطورة والصناعات المعادن لتكنولوجيا الدوليه المصريه الشركة -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20200213 تاريخ وفي 4060

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20200218 تاريخ وفي 442   برقم قيدها سبق ، وشريكه عبدالقادر سيد عواد سيد شركة -  2

 تضامن شركة: التأشير

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20200225 تاريخ وفي 1369   برقم قيدها سبق ، وشريكته عتمان حسن السعيد سعد -  3

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اليف جرين: الى 5609 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20200205:  تاريخ فى  ،  -  1

 جلوبال



 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

 فيجين سكاي: الى 7785 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20200213:  تاريخ فى  ،  -  2

 ( م. م.ذ.ش) SKY VISION TRADING     تريدنج

 الفراشة شركة دمج: الى 4675 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20200225:  تاريخ فى  ،  -  3

 قانون الحكام وفقا م.م.ش - الغذائية للصناعات الملكة فى(  مندمجه شركة) االستثمار قانون الحكام وفقا م.م.ش - الغذائية للصناعات

 دامجه)  االستثمار

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االداره مجلس اختصاصات تحديد الموافقه تمت  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الزمار عيد التهامي محمود إبراهيم -  1

 و الغير مع بالتعامل االداره مجلس لرئيس الترخيص االداره مجلس رئيس عيد التهامي محمود ابراهيم:التالي النحو على لتصبح

 في الحق له كذلك و المسؤله بالجهات ابالغها و العامه الجمعيه و االداره مجلس قرارات تنفيذ و الرسميه الجهات امام الشركه تمثيل

 الرقابه هيئه و لالستثمار العامه الهيئه و العقاري الشهر مصلحه امام الشركه عقد تعديل على الشركاء و الشركه عن نيابه التوقيع

 11899   برقم    20200202:  تاريخ ، الواردات و الصادرات على للرقابه العامه الهيئه و الماليه

 لتصبح االداره مجلس اختصاصات تحديد الموافقه تمت  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عيد التهامى محمود ماهر -  2

 تمثيل و الغير مع بالتعامل االداره مجلس لرئيس الترخيص االداره مجلس رئيس عيد التهامي محمود ابراهيم:التالي النحو على

 في الحق له كذلك و المسؤله بالجهات ابالغها و العامه الجمعيه و االداره مجلس قرارات تنفيذ و الرسميه الجهات امام الشركه

 الرقابه هيئه و لالستثمار العامه الهيئه و العقاري الشهر مصلحه امام الشركه عقد تعديل على الشركاء و الشركه عن نيابه التوقيع

 11899   برقم    20200202:  تاريخ ، الواردات و الصادرات على للرقابه العامه الهيئه و الماليه

 لتصبح االداره مجلس اختصاصات تحديد الموافقه تمت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  التهامى محمود ابراهيم محمد -  3

 تمثيل و الغير مع بالتعامل االداره مجلس لرئيس الترخيص االداره مجلس رئيس عيد التهامي محمود ابراهيم:التالي النحو على

 في الحق له كذلك و المسؤله الجهاتب ابالغها و العامه الجمعيه و االداره مجلس قرارات تنفيذ و الرسميه الجهات امام الشركه

 الرقابه هيئه و لالستثمار العامه الهيئه و العقاري الشهر مصلحه امام الشركه عقد تعديل على الشركاء و الشركه عن نيابه التوقيع

 11899   برقم    20200202:  تاريخ ، الواردات و الصادرات على للرقابه العامه الهيئه و الماليه

 النحو على لتصبح االداره مجلس اختصاصات تحديد الموافقه تمت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعد عطيه علي كامل -  4

 امام الشركه تمثيل و الغير مع بالتعامل االداره مجلس لرئيس الترخيص االداره مجلس رئيس عيد التهامي محمود ابراهيم:التالي

 عن نيابه التوقيع في الحق له كذلك و المسؤله بالجهات ابالغها و العامه الجمعيه و االداره مجلس قرارات تنفيذ و الرسميه الجهات

 الهيئه و الماليه الرقابه هيئه و لالستثمار العامه الهيئه و العقاري الشهر مصلحه امام الشركه عقد تعديل على الشركاء و الشركه

 11899   برقم    20200202:  تاريخ ، الواردات و الصادرات على للرقابه العامه

 له كذلك و القضايا عن التنازل و التصالح حق له و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الزمار عيد التهامي محمود إبراهيم -  5

 و العقاري الشهر مصلحه امام الشركه باسم غيرها و المنقوالت و للعقارات المعاوضه و الرهن و البيع عقود على التوقيع في الحق

 و االئتمانيه التسهيالت و العقود على التوقيع في كذلك و الخاص و العام االعمال قطاع و الرسميه و الحكوميه الجهات و التوثيق

 و االقتراض او االيداع و بالسحب الماليه الهيئات و المصارف و البنوك مع الماليه المعامالت انواع من نوع اي و القرض و الرهن

    20200202:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق له و بالشركه الخاصه الشيكات تسليم او استالم في الحق له

 11899   برقم

 الحق له كذلك و القضايا عن التنازل و التصالح حق له و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عيد التهامى محمود ماهر -  6

 و العقاري الشهر مصلحه امام الشركه باسم غيرها و المنقوالت و للعقارات المعاوضه و الرهن و البيع عقود على التوقيع في

 و االئتمانيه التسهيالت و العقود على التوقيع في كذلك و الخاص و العام االعمال قطاع و الرسميه و الحكوميه الجهات و التوثيق

 و االقتراض او االيداع و بالسحب الماليه الهيئات و المصارف و البنوك مع الماليه المعامالت انواع من نوع اي و القرض و الرهن



 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

    20200202:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق له و بالشركه الخاصه الشيكات تسليم او استالم في الحق له

 11899   برقم

 الحق له كذلك و القضايا عن التنازل و التصالح حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  التهامى محمود ابراهيم محمد -  7

 و العقاري الشهر مصلحه امام الشركه باسم غيرها و المنقوالت و للعقارات المعاوضه و الرهن و البيع عقود على التوقيع في

 و االئتمانيه التسهيالت و العقود على التوقيع في كذلك و الخاص و العام االعمال قطاع و الرسميه و الحكوميه الجهات و التوثيق

 و االقتراض او االيداع و بالسحب الماليه الهيئات و المصارف و البنوك مع الماليه المعامالت انواع من نوع اي و القرض و الرهن

    20200202:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق له و بالشركه الخاصه الشيكات تسليم او استالم في الحق له

 11899   برقم

 في الحق له كذلك و القضايا عن التنازل و التصالح حق له و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعد عطيه علي كامل -  8

 و التوثيق و العقاري الشهر مصلحه امام الشركه باسم غيرها و المنقوالت و للعقارات المعاوضه و الرهن و البيع عقود على التوقيع

 و الرهن و االئتمانيه التسهيالت و العقود على التوقيع في كذلك و الخاص و العام االعمال قطاع و الرسميه و الحكوميه الجهات

 الحق له و االقتراض او االيداع و بالسحب الماليه الهيئات و المصارف و البنوك مع الماليه المعامالت انواع من نوع اي و القرض

   برقم    20200202:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق له و بالشركه الخاصه الشيكات تسليم او استالم في

11899 

 االداره مجلس رئيس نائب عيد التهامى محمود ماهر  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الزمار عيد التهامي محمود إبراهيم -  9

 ذلك في له و الخاص و العام االعمال قطاع و الحكوميه الهيئات و الحكوميه المصالح جميع امام الشركه عن نياله التوقيع حق له

 جميع بيع و الشراء حق له كما بالشركه الخاصه الشيكات تسليم او استالم في الحق له انه كما الشركه باسم التعامل السلطات اوسع

 11899   برقم    20200202:  تاريخ ،. بالشركه الخاصه المهمات و المواد و المنقوالت

 له االداره مجلس رئيس نائب عيد التهامى محمود ماهر  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عيد التهامى محمود ماهر -  10

 اوسع ذلك في له و خاصال و العام االعمال قطاع و الحكوميه الهيئات و الحكوميه المصالح جميع امام الشركه عن نياله التوقيع حق

 جميع بيع و الشراء حق له كما بالشركه الخاصه الشيكات تسليم او استالم في الحق له انه كما الشركه باسم التعامل السلطات

 11899   برقم    20200202:  تاريخ ،. بالشركه الخاصه المهمات و المواد و المنقوالت

 له االداره مجلس رئيس نائب عيد التهامى محمود ماهر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  التهامى محمود ابراهيم محمد -  11

 اوسع ذلك في له و الخاص و العام االعمال قطاع و الحكوميه الهيئات و الحكوميه المصالح جميع امام الشركه عن نياله التوقيع حق

 جميع بيع و الشراء حق له كما بالشركه الخاصه الشيكات تسليم او استالم في الحق له انه كما الشركه باسم التعامل السلطات

 11899   برقم    20200202:  تاريخ ،. بالشركه الخاصه المهمات و المواد و المنقوالت

 حق له االداره مجلس رئيس نائب عيد التهامى محمود ماهر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعد عطيه علي كامل -  12

 اوسع ذلك في له و الخاص و العام االعمال قطاع و الحكوميه الهيئات و الحكوميه المصالح جميع امام الشركه عن نياله التوقيع

 جميع بيع و الشراء حق له كما بالشركه الخاصه الشيكات تسليم او استالم في الحق له انه كما الشركه باسم التعامل السلطات

 11899   برقم    20200202:  تاريخ ،. بالشركه الخاصه المهمات و المواد و المنقوالت

    20200202:  تاريخ ، المنتدب اداره مجلس عضو  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الزمار عيد التهامي محمود إبراهيم -  13

 11899   برقم

    20200202:  تاريخ ، المنتدب اداره مجلس عضو  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عيد التهامى محمود ماهر -  14

 11899   برقم

    20200202:  تاريخ ، المنتدب اداره مجلس عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  التهامى محمود ابراهيم محمد -  15

 11899   برقم

   مبرق    20200202:  تاريخ ، المنتدب اداره مجلس عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعد عطيه علي كامل -  16

11899 

 ابراهيم/ للسيد و له يكون اداره مجلس عضو  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الزمار عيد التهامي محمود إبراهيم -  17

 جميع امام التوقيع حق(  االداره مجلس رئيس نائب) عيد التهامي محمود ماهر السيد و( االداره مجلس رئيس) عيد التهامي محمود



 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

 او كل في الغير تفويض في الحق لهم و العقاري الشهر مصلحه امام التوقيع و الشيكات على التوقيع و االيداع و السحب و البنوك

 11899   برقم    20200202:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر ما بعض

 محمود ابراهيم/ للسيد و له يكون اداره مجلس عضو  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عيد التهامى محمود ماهر -  18

 و البنوك جميع امام التوقيع حق(  االداره مجلس رئيس نائب) عيد التهامي محمود ماهر السيد و( االداره مجلس رئيس) عيد التهامي

 ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق لهم و العقاري الشهر مصلحه امام التوقيع و الشيكات على التوقيع و االيداع و السحب

 11899   برقم    20200202:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر

 محمود ابراهيم/ للسيد و له يكون اداره مجلس عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  التهامى محمود ابراهيم محمد -  19

 و البنوك جميع امام التوقيع حق(  االداره مجلس رئيس نائب) عيد التهامي محمود ماهر السيد و( االداره مجلس رئيس) عيد التهامي

 ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق لهم و العقاري الشهر مصلحه امام التوقيع و الشيكات على التوقيع و االيداع و السحب

 11899   برقم    20200202:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر

 عيد التهامي محمود ابراهيم/ للسيد و له يكون اداره مجلس عضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعد عطيه علي كامل -  20

 و السحب و البنوك جميع امام التوقيع حق(  االداره مجلس رئيس نائب) عيد التهامي محمود ماهر السيد و( االداره مجلس رئيس)

 ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض في الحق لهم و العقاري الشهر مصلحه امام التوقيع و الشيكات على التوقيع و االيداع

 11899   برقم    20200202:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  نافع رشاد احمد عمرو -  21

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  نافع رشاد احمد عمرو -  22

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  نافع رشاد احمد عمرو -  23

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  نافع رشاد احمد عمرو -  24

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  25

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  26

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  لخوه خليل محمد -  27

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  لخوه خليل محمد -  28

 3102   برقم    20200202

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  توفيق محمد انور هانى -  29

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  توفيق محمد انور هانى -  30

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس وعض  مساهمة شركة  توفيق محمد انور هانى -  31

 3102   برقم    20200202: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق محمد انور هانى -  32

 3102   برقم    20200202: 

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لخوه خليل محمد -  33

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لخوه خليل محمد -  34

 3102   برقم    20200202

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  35

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  36

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طالبى اسماعيل -  37

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طالبى اسماعيل -  38

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  طالبى اسماعيل -  39

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  طالبى اسماعيل -  40

 3102   برقم    20200202

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافع رشاد عمرو احمد -  41

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافع رشاد عمرو احمد -  42

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  نافع رشاد عمرو احمد -  43

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  نافع رشاد عمرو احمد -  44

 3102   برقم    20200202: 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  45

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  46

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  47

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  48

 3102   برقم    20200202:  تاريخ



 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

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رشاد احمد عمرو رنا -  49

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رشاد احمد عمرو رنا -  50

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رشاد احمد عمرو رنا -  51

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رشاد احمد عمرو رنا -  52

 3102   برقم    20200202

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  نافع رشاد احمد عمرو -  53

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  نافع رشاد احمد عمرو -  54

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  نافع رشاد احمد عمرو -  55

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  نافع رشاد احمد عمرو -  56

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  57

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  58

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  لخوه خليل محمد -  59

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  لخوه خليل محمد -  60

 3102   برقم    20200202

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  توفيق محمد انور هانى -  61

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  توفيق محمد انور هانى -  62

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق محمد انور هانى -  63

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق محمد انور هانى -  64

 3102   برقم    20200202: 

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لخوه خليل محمد -  65

 3102   برقم    20200202



 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

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لخوه خليل محمد -  66

 3102   برقم    20200202

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  67

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  68

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طالبى اسماعيل -  69

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طالبى اسماعيل -  70

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  طالبى اسماعيل -  71

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  طالبى اسماعيل -  72

 3102   برقم    20200202

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافع رشاد عمرو احمد -  73

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافع رشاد عمرو احمد -  74

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  نافع رشاد عمرو احمد -  75

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  نافع رشاد عمرو احمد -  76

 3102   برقم    20200202: 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  77

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة جلسم عضو  بسيطة توصية  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  78

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  79

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  80

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رشاد احمد عمرو رنا -  81

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رشاد احمد عمرو رنا -  82

 3102   برقم    20200202



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رشاد احمد عمرو رنا -  83

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رشاد احمد عمرو رنا -  84

 3102   برقم    20200202

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  نافع رشاد احمد عمرو -  85

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  نافع رشاد احمد عمرو -  86

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  نافع رشاد احمد عمرو -  87

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  نافع رشاد احمد عمرو -  88

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  89

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  90

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  لخوه خليل محمد -  91

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  لخوه خليل محمد -  92

 3102   برقم    20200202

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  قتوفي محمد انور هانى -  93

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  توفيق محمد انور هانى -  94

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق محمد انور هانى -  95

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق محمد انور هانى -  96

 3102   برقم    20200202: 

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لخوه خليل محمد -  97

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لخوه خليل محمد -  98

 3102   برقم    20200202

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  99

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 



 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

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  100

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طالبى اسماعيل -  101

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طالبى اسماعيل -  102

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  طالبى اسماعيل -  103

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  طالبى اسماعيل -  104

 3102   برقم    20200202

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافع رشاد عمرو احمد -  105

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  كهشر عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافع رشاد عمرو احمد -  106

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  نافع رشاد عمرو احمد -  107

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  نافع رشاد عمرو احمد -  108

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  109

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  110

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  111

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ،

 MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  112

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ،

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رشاد احمد عمرو رنا -  113

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رشاد احمد عمرو رنا -  114

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رشاد احمد عمرو رنا -  115

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رشاد احمد عمرو رنا -  116

 3102   برقم    20200202: 



 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

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  نافع رشاد احمد عمرو -  117

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  نافع رشاد احمد عمرو -  118

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  طةبسي توصية  نافع رشاد احمد عمرو -  119

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  نافع رشاد احمد عمرو -  120

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  121

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  122

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  لخوه خليل محمد -  123

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  لخوه خليل محمد -  124

 3102   برقم    20200202

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  توفيق محمد انور هانى -  125

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام / شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  توفيق محمد انور هانى -  126

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق محمد انور هانى -  127

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق محمد انور هانى -  128

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لخوه خليل محمد -  129

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لخوه خليل محمد -  130

 3102   برقم    20200202

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  131

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  132

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طالبى اسماعيل -  133

 3102   برقم    20200202



 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

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طالبى اسماعيل -  134

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  طالبى اسماعيل -  135

 3102   برقم    20200202

:  تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  طالبى اسماعيل -  136

 3102   برقم    20200202

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافع رشاد عمرو احمد -  137

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافع رشاد عمرو احمد -  138

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  نافع رشاد عمرو احمد -  139

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  نافع رشاد عمرو احمد -  140

 3102   برقم    20200202:  تاريخ

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  141

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  142

Holding ، 3102   برقم    20200202:  تاريخ 

 MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  143

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ،

 MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  144

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ،

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة ةتوصي  رشاد احمد عمرو رنا -  145

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رشاد احمد عمرو رنا -  146

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رشاد احمد عمرو رنا -  147

 3102   برقم    20200202: 

 تاريخ ، MSS Holding هولدنج اس اس ام/  شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رشاد احمد عمرو رنا -  148

 3102   برقم    20200202: 

   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  نافع رشاد احمد عمرو -  149

3102 

   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  نافع رشاد احمد عمرو -  150

3102 



 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

   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  نافع رشاد احمد عمرو -  151

3102 

   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  نافع رشاد احمد عمرو -  152

3102 

 3102   برقم    20200202:  ريختا ، مستقل  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  153

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  رجب عبدالسالم محمد عادلة -  154

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  لخوه خليل محمد -  155

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  لخوه خليل محمد -  156

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  توفيق محمد انور هانى -  157

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  توفيق محمد انور هانى -  158

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق محمد انور هانى -  159

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  توفيق محمد انور هانى -  160

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لخوه خليل محمد -  161

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لخوه خليل محمد -  162

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  163

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوسالتي محمد بن خليل اسكندر -  164

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طالبى اسماعيل -  165

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  طالبى اسماعيل -  166

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  طالبى اسماعيل -  167

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  طالبى اسماعيل -  168

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافع رشاد عمرو احمد -  169

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نافع رشاد عمرو احمد -  170

 3102   برقم    20200202:  تاريخ ، مستقل  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  نافع رشاد عمرو احمد -  171
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 الدارة السلطات اوسع منفردين لهم و العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة به مااحتفظ عدا فيما باسمها

 عزل و ووقف تعيين االخص على و الشركة غرض ضمن الداخلية المعامالت و العقود كافة اجراء و باسمها التعامل و الشركة
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 السلطات اوسع منفردين لهم و العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة به مااحتفظ عدا فيما باسمها التعامل

 و ووقف تعيين االخص على و الشركة غرض ضمن الداخلية المعامالت و العقود كافة اجراء و باسمها التعامل و الشركة الدارة

 4184   برقم    20200205:  تاريخ ، مرتباتهم تحديد و الشركة مستخدمى و وكالء عزل

 و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض و مكافاتهم و اجورهم و  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  دلنوى جى بى شارل -  248

 او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود جميع ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع

 و االيداع و بالسحب و الحسابات بفتح البنوك مع التعامل و المنقوالت و البضائع و المهمات و المواد جميع شراء حق لهم و باالجل

 و العقود على التصديق و التوثيق و التجاري بالسجل التاشيرات و الضرائب مصلحه و الحكوميه الجهات كافه مع بالتعامل الحق لهم

 4184   برقم    20200205:  تاريخ ، العقاري بالشهر انواعها بكافه الجمعيات

 توقيع و المبالغ دفع و قبض و مكافاتهم و اجورهم و  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  هاج اكسيل فرنسوا اكسفيار جايتن -  249

 بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود جميع ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و

 و الحسابات بفتح البنوك مع التعامل و المنقوالت و البضائع و المهمات و المواد جميع شراء حق لهم و باالجل او بالنقد الشركة

 و التوثيق و التجاري بالسجل التاشيرات و الضرائب مصلحه و الحكوميه الجهات كافه مع بالتعامل الحق لهم و االيداع و بالسحب

 4184   برقم    20200205:  تاريخ ، العقاري بالشهر انواعها بكافه الجمعيات و العقود على التصديق

 تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض و مكافاتهم و اجورهم و  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد محمد الدين جمال احمد -  250

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود جميع ابرام و التجارية و االذنية لسنداتا كافة تسديد و بيع و

 االيداع و بالسحب و الحسابات بفتح البنوك مع التعامل و المنقوالت و البضائع و المهمات و المواد جميع شراء حق لهم و باالجل او

 العقود على التصديق و التوثيق و التجاري بالسجل التاشيرات و الضرائب مصلحه و الحكوميه الجهات كافه مع بالتعامل الحق لهم و

 4184   برقم    20200205:  تاريخ ، العقاري بالشهر انواعها بكافه الجمعيات و

 توكياللغير او تفويض  حق لهم و الالزمه التراخيص استخراج و  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  دلنوى جى بى شارل -  251

 على التوقيع و التصديق ايضا و للشركة االدارية الشئون ادارة حق احمد محمد الدين جمال احمد/  للسيد و ماسبق بعض او كل فى

 4184   برقم    20200205:  تاريخ ،.  العقاري الشهر لدى التعديل عقود



 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

 او تفويض  حق لهم و الالزمه التراخيص استخراج و  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  هاج اكسيل فرنسوا اكسفيار جايتن -  252

 و التصديق ايضا و للشركة االدارية الشئون ادارة حق احمد محمد الدين جمال احمد/  للسيد و ماسبق بعض او كل فى توكياللغير

 4184   برقم    20200205:  تاريخ ،.  العقاري الشهر لدى التعديل عقود على التوقيع

 او تفويض  حق لهم و الالزمه التراخيص استخراج و  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد محمد الدين جمال احمد -  253

 و التصديق ايضا و للشركة االدارية الشئون ادارة حق احمد محمد الدين جمال احمد/  للسيد و ماسبق بعض او كل فى توكياللغير

 4184   برقم    20200205:  تاريخ ،.  العقاري الشهر لدى التعديل عقود على التوقيع

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  254

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  255

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  256

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  257

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  258

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  259

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  260

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه االجهزه

 و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  261

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه االجهزه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  262

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  263

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  264

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  265

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  266

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  267

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  268

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه االجهزه



 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

 و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  269

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه االجهزه

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  270

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  271

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  272

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  273

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  274

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  275

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،   الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  276

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ،   الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  277

 سرور محمد اسماعيل هانى/ المهندس تفويض "  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  278

 ـ: فى

 الهيئة و الحــرة والمناطق لإلسـتثمار العامة والهيئة والتوثيق العقارى والشهر اإلدارة وجهات والغير القضاء أمام الشركة تمثيل 

 للتأمينات العامة والهيئة والمبيعات العامة الضرائب ومأمورية التجارى والسجل الصناعية للتنمية العامة والهيئة ماليةال للرقابة العامة

 والمحافظات المحلى والمجلس والتليفونات والكهرباء المياه ومرفق والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعية

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية الجهات وكافة اإلدارة وجهات

 سرور محمد اسماعيل هانى/ المهندس تفويض "  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  279

 ـ: فى

 الهيئة و الحــرة والمناطق لإلسـتثمار العامة والهيئة والتوثيق العقارى والشهر اإلدارة وجهات والغير القضاء أمام الشركة تمثيل 

 للتأمينات العامة والهيئة والمبيعات العامة الضرائب ومأمورية التجارى والسجل الصناعية للتنمية العامة والهيئة المالية للرقابة العامة

 والمحافظات المحلى والمجلس والتليفونات والكهرباء المياه ومرفق والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعية

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية الجهات وكافة اإلدارة وجهات

 ـ: فى سرور محمد اسماعيل هانى/ المهندس تفويض "  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  280

 الهيئة و الحــرة والمناطق لإلسـتثمار العامة والهيئة والتوثيق العقارى والشهر اإلدارة وجهات والغير القضاء أمام الشركة تمثيل 

 للتأمينات العامة والهيئة والمبيعات العامة الضرائب ومأمورية التجارى والسجل الصناعية للتنمية العامة والهيئة المالية للرقابة العامة

 والمحافظات المحلى والمجلس والتليفونات والكهرباء المياه ومرفق والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعية

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية الجهات وكافة اإلدارة وجهات

 ـ: فى سرور محمد اسماعيل هانى/ المهندس تفويض "  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  281

 الهيئة و الحــرة والمناطق لإلسـتثمار العامة والهيئة والتوثيق العقارى والشهر اإلدارة وجهات والغير القضاء أمام الشركة تمثيل 

 للتأمينات العامة والهيئة والمبيعات العامة الضرائب ومأمورية التجارى والسجل الصناعية للتنمية العامة والهيئة المالية للرقابة العامة

 والمحافظات المحلى والمجلس والتليفونات والكهرباء المياه ومرفق والواردات الصادرات على قابةللر العامة الهيئة و اإلجتماعية

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية الجهات وكافة اإلدارة وجهات

 سرور محمد اسماعيل هانى/ المهندس تفويض "  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  282

 ـ: فى



 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

 الهيئة و الحــرة والمناطق لإلسـتثمار العامة والهيئة والتوثيق العقارى والشهر اإلدارة وجهات والغير القضاء أمام الشركة تمثيل 

 للتأمينات العامة والهيئة والمبيعات العامة الضرائب ومأمورية التجارى والسجل الصناعية للتنمية العامة والهيئة المالية للرقابة العامة

 والمحافظات المحلى والمجلس والتليفونات والكهرباء المياه ومرفق والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعية

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية الجهات وكافة اإلدارة وجهات

 سرور محمد اسماعيل هانى/ المهندس تفويض "  ادارة مجلس وعض  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  283

 ـ: فى

 الهيئة و الحــرة والمناطق لإلسـتثمار العامة والهيئة والتوثيق العقارى والشهر اإلدارة وجهات والغير القضاء أمام الشركة تمثيل 

 للتأمينات العامة والهيئة والمبيعات العامة الضرائب ومأمورية التجارى والسجل الصناعية للتنمية العامة والهيئة المالية للرقابة العامة

 والمحافظات المحلى والمجلس والتليفونات والكهرباء المياه ومرفق والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعية

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية الجهات وكافة اإلدارة وجهات

 اسماعيل هانى/ المهندس تفويض "  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  284

 ـ: فى سرور محمد

 الهيئة و الحــرة والمناطق لإلسـتثمار العامة والهيئة والتوثيق العقارى والشهر اإلدارة وجهات والغير القضاء أمام الشركة تمثيل 

 للتأمينات العامة والهيئة والمبيعات العامة الضرائب ومأمورية التجارى والسجل الصناعية للتنمية العامة الهيئةو المالية للرقابة العامة

 والمحافظات المحلى والمجلس والتليفونات والكهرباء المياه ومرفق والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعية

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية الجهات وكافة اإلدارة وجهات

 اسماعيل هانى/ المهندس تفويض "  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  285

 ـ: فى سرور محمد

 الهيئة و الحــرة والمناطق لإلسـتثمار العامة والهيئة والتوثيق العقارى والشهر اإلدارة وجهات والغير القضاء أمام الشركة تمثيل 

 للتأمينات العامة والهيئة والمبيعات العامة الضرائب ومأمورية التجارى والسجل الصناعية للتنمية العامة والهيئة المالية للرقابة العامة

 والمحافظات المحلى والمجلس والتليفونات والكهرباء المياه ومرفق والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعية

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية الجهات وكافة اإلدارة وجهات

 الطلبات وتقديم التعاقدات وإبرام الحكومية وغير  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  286

 عليها والتوقيع المستندات كافة وإستالم وتسليم والموافقات طاقاتوالب والشــــهادات والتراخيـــص السجالت أنواع كافة إلستخراج

 محاضر على والتوقيع العقود أنواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام التوقيع ، سبق ما بكل والخاصة

(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع وإلغاء والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام العقود هذه على التصديق

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق محاضر على والتوقيع

 الطلبات وتقديم التعاقدات وإبرام الحكومية وغير  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  287

 عليها والتوقيع المستندات كافة وإستالم وتسليم والموافقات والبطاقات والشــــهادات والتراخيـــص السجالت أنواع كافة إلستخراج

 محاضر على والتوقيع العقود أنواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام التوقيع ، سبق ما بكل والخاصة

(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع وإلغاء والتوثيق العقارى الشهر يةمأمور أمام العقود هذه على التصديق

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق محاضر على والتوقيع

 إلستخراج الطلبات وتقديم التعاقدات وإبرام الحكومية وغير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  288

 والخاصة عليها والتوقيع المستندات كافة وإستالم وتسليم والموافقات والبطاقات والشــــهادات والتراخيـــص السجالت أنواع كافة

 على التصديق محاضر على والتوقيع العقود أنواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام التوقيع ، سبق ما بكل

 على والتوقيع(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع وإلغاء والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام العقود هذه

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق محاضر

 إلستخراج الطلبات وتقديم التعاقدات وإبرام الحكومية وغير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  289

 والخاصة عليها والتوقيع المستندات كافة وإستالم وتسليم والموافقات والبطاقات والشــــهادات والتراخيـــص السجالت أنواع كافة

 على التصديق محاضر على والتوقيع العقود أنواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام التوقيع ، سبق ما بكل



 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

 على والتوقيع(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع وإلغاء والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام العقود هذه

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق محاضر

 الطلبات وتقديم التعاقدات وإبرام الحكومية وغير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  290

 عليها والتوقيع المستندات كافة وإستالم وتسليم والموافقات والبطاقات والشــــهادات والتراخيـــص السجالت أنواع كافة إلستخراج

 محاضر على والتوقيع العقود أنواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام التوقيع ، سبق ما بكل والخاصة

(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع وإلغاء والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام العقود هذه على التصديق

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق محاضر على والتوقيع

 الطلبات وتقديم التعاقدات وإبرام الحكومية وغير  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  291

 عليها والتوقيع المستندات كافة وإستالم وتسليم والموافقات والبطاقات والشــــهادات والتراخيـــص السجالت أنواع كافة إلستخراج

 محاضر على والتوقيع العقود أنواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام التوقيع ، سبق ما بكل والخاصة

(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع وإلغاء والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام العقود هذه على التصديق

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق محاضر على والتوقيع

 وتقديم التعاقدات وإبرام الحكومية وغير  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  292

 والتوقيع المستندات كافة وإستالم وتسليم والموافقات والبطاقات والشــــهادات والتراخيـــص السجالت أنواع كافة إلستخراج الطلبات

 على والتوقيع العقود أنواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام التوقيع ، سبق ما بكل والخاصة عليها

 - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها كيالتالتو جميع وإلغاء والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام العقود هذه على التصديق محاضر

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق محاضر على والتوقيع(  خاص

 وتقديم التعاقدات وإبرام الحكومية وغير  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  293

 والتوقيع المستندات كافة وإستالم وتسليم والموافقات والبطاقات والشــــهادات والتراخيـــص السجالت أنواع كافة إلستخراج الطلبات

 على والتوقيع العقود أنواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام التوقيع ، سبق ما بكل والخاصة عليها

 - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع وإلغاء والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام العقود هذه على التصديق محاضر

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق محاضر على والتوقيع(  خاص

 أو كل فى الغير توكيل حق وله  والتوثيق العقارى  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  294

  0 ماذكر بعض

  

   

 اية ادخال و وفســــــــخها تصفيتها و تسميتها و منها والتخارج واشهارها تعديلها وعقود وأنظمتها أنواعها بكافة الشركات تأسيس 

 و المستندات كافـــــــــة تسليم و ثيقالتو و العقارى الشهر بمصلحة تاريخها اثبات و آخرى اتفاقية عقود آى أو عقودها على تعديالت

 أو بالبيع سواء السيارات و الشركة أصول و أموال بعض فى التصرف ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و عليها التوقيع

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، االيجار أو التنازل أو الرهن

 أو كل فى الغير توكيل حق وله  والتوثيق العقارى  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  295

  0 ماذكر بعض

  

   

 اية ادخال و وفســــــــخها تصفيتها و تسميتها و منها والتخارج واشهارها تعديلها وعقود وأنظمتها أنواعها بكافة الشركات تأسيس 

 و المستندات كافـــــــــة تسليم و التوثيق و العقارى الشهر بمصلحة تاريخها اثبات و آخرى اتفاقية عقود آى أو عقودها على تعديالت

 أو بالبيع سواء السيارات و الشركة أصول و أموال بعض فى التصرف ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و عليها التوقيع

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، االيجار أو التنازل أو الرهن



 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

 بعض أو كل فى الغير توكيل حق وله  والتوثيق العقارى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  296

  0 ماذكر

  

   

 اية ادخال و وفســــــــخها تصفيتها و تسميتها و منها والتخارج واشهارها تعديلها وعقود وأنظمتها أنواعها بكافة الشركات تأسيس 

 و المستندات كافـــــــــة تسليم و التوثيق و العقارى الشهر بمصلحة تاريخها اثبات و آخرى اتفاقية عقود آى أو عقودها على تعديالت

 أو بالبيع سواء السيارات و الشركة أصول و أموال بعض فى التصرف ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و عليها التوقيع

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، االيجار أو التنازل أو الرهن

 بعض أو كل فى الغير توكيل حق وله  والتوثيق العقارى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  297

  0 ماذكر

  

   

 اية ادخال و وفســــــــخها تصفيتها و تسميتها و منها والتخارج واشهارها تعديلها وعقود وأنظمتها أنواعها بكافة الشركات تأسيس 

 و المستندات كافـــــــــة تسليم و التوثيق و العقارى الشهر بمصلحة تاريخها اثبات و آخرى اتفاقية عقود آى أو عقودها على تعديالت

 أو بالبيع سواء السيارات و الشركة أصول و أموال بعض فى التصرف ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و عليها التوقيع

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، االيجار أو التنازل أو الرهن

 بعض أو كل فى الغير توكيل حق وله  والتوثيق العقارى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  298

  0 ماذكر

  

   

 اية ادخال و وفســــــــخها تصفيتها و تسميتها و منها والتخارج واشهارها تعديلها دوعقو وأنظمتها أنواعها بكافة الشركات تأسيس 

 و المستندات كافـــــــــة تسليم و التوثيق و العقارى الشهر بمصلحة تاريخها اثبات و آخرى اتفاقية عقود آى أو عقودها على تعديالت

 أو بالبيع سواء السيارات و الشركة أصول و أموال بعض فى التصرف ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و عليها التوقيع

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، االيجار أو التنازل أو الرهن

 بعض أو كل فى الغير توكيل حق وله  والتوثيق العقارى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  299

  0 ماذكر

  

   

 اية ادخال و وفســــــــخها تصفيتها و تسميتها و منها والتخارج واشهارها تعديلها وعقود وأنظمتها أنواعها بكافة الشركات تأسيس 

 و المستندات كافـــــــــة تسليم و التوثيق و العقارى الشهر بمصلحة تاريخها اثبات و آخرى اتفاقية عقود آى أو عقودها على تعديالت

 أو بالبيع سواء السيارات و الشركة أصول و أموال بعض فى التصرف ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و يهاعل التوقيع

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، االيجار أو التنازل أو الرهن

 فى الغير توكيل حق وله  والتوثيق العقارى  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  300

  0 ماذكر بعض أو كل

  

   



 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

 اية ادخال و وفســــــــخها تصفيتها و تسميتها و منها والتخارج واشهارها تعديلها وعقود وأنظمتها أنواعها بكافة الشركات تأسيس 

 و المستندات كافـــــــــة تسليم و التوثيق و العقارى الشهر بمصلحة تاريخها اثبات و آخرى اتفاقية عقود آى أو عقودها على تعديالت

 أو بالبيع سواء السيارات و الشركة أصول و أموال بعض فى التصرف ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و عليها التوقيع

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، االيجار أو التنازل أو الرهن

 فى الغير توكيل حق وله  والتوثيق العقارى  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  301

  0 ماذكر بعض أو كل

  

   

 اية ادخال و وفســــــــخها تصفيتها و تسميتها و منها والتخارج واشهارها تعديلها وعقود وأنظمتها أنواعها بكافة الشركات تأسيس 

 و المستندات كافـــــــــة تسليم و التوثيق و العقارى الشهر بمصلحة تاريخها اثبات و آخرى اتفاقية عقود آى أو عقودها على تعديالت

 أو بالبيع سواء السيارات و الشركة أصول و أموال بعض فى التصرف ، ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق له و عليها التوقيع

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، االيجار أو التنازل أو الرهن

 الناقلة النهائية و االبتدائية سواء العقود على التوقيع و  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  302

 جهات آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل ، للملكية

 مع مجتمعا أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و آخـــــرى

 وسندات أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض أو توكيل حق له و للشركة المالى المدير

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، أو بالبيع سواء الشركة بأسم والمقيدة

 الناقلة النهائية و االبتدائية سواء العقود على التوقيع و  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  303

 جهات آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل ، للملكية

 مع مجتمعا أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و آخـــــرى

 وسندات أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض أو توكيل حق له و للشركة المالى المدير

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، أو بالبيع سواء الشركة بأسم والمقيدة

 للملكية الناقلة النهائية و االبتدائية سواء العقود على التوقيع و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  304

 جهات آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل ،

 مع مجتمعا أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و آخـــــرى

 وسندات أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض أو توكيل حق له و للشركة المالى المدير

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، أو بالبيع سواء الشركة بأسم والمقيدة

 للملكية الناقلة النهائية و االبتدائية سواء العقود على التوقيع و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  305

 جهات آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل ،

 مع مجتمعا أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و آخـــــرى

 وسندات أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض أو توكيل حق له و للشركة المالى المدير

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، أو بالبيع سواء الشركة بأسم والمقيدة

 الناقلة النهائية و االبتدائية سواء العقود على التوقيع و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  306

 جهات آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل ، للملكية

 مع مجتمعا أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و آخـــــرى

 وسندات أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض أو توكيل حق له و للشركة المالى المدير

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، أو بالبيع سواء الشركة بأسم والمقيدة

 الناقلة النهائية و االبتدائية سواء العقود على التوقيع و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  307

 جهات آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل ، للملكية

 مع مجتمعا أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و آخـــــرى



 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

 وسندات أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض أو توكيل حق له و للشركة المالى المدير

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، أو بالبيع سواء الشركة بأسم والمقيدة

 و االبتدائية سواء العقود على التوقيع و  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  308

 البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل ، للملكية الناقلة النهائية

 منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و آخـــــرى جهات آية أو

 أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض أو توكيل حق له و للشركة المالى المدير مع مجتمعا أو

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، أو البيعب سواء الشركة بأسم والمقيدة وسندات

 و االبتدائية سواء العقود على التوقيع و  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  309

 البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل ، للملكية الناقلة النهائية

 منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و آخـــــرى جهات آية أو

 أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض أو توكيل حق له و للشركة المالى المدير مع مجتمعا أو

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، أو بالبيع سواء الشركة بأسم والمقيدة وسندات

 المبالغ إستالم و وقبـــــــض األرباح صرف و الشراء  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  310

 واإلسترداد األقساط دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال رؤوس زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن الناتجة المالية

 و دفع و والشراء البيع أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة شركات جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و

 المالية األوراق بورصة و المالية األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا و جهه بآى الخاصة العقود على والتوقيع النقدية إستالم

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، مصر وشركة المالية للرقابة العامة والهيئة

 المبالغ إستالم و وقبـــــــض األرباح صرف و الشراء  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  311

 واإلسترداد األقساط دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال رؤوس زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن الناتجة المالية

 و دفع و والشراء البيع أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة شركات جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و

 المالية األوراق بورصة و المالية األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا و جهه بآى الخاصة العقود على والتوقيع النقدية إستالم

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، مصر وشركة المالية للرقابة العامة والهيئة

 المالية المبالغ إستالم و ـــــــضوقب األرباح صرف و الشراء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  312

 و واإلسترداد األقساط دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال رؤوس زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن الناتجة

 و دفع و والشراء البيع أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة شركات جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف

 المالية األوراق بورصة و المالية األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا و جهه بآى الخاصة العقود على والتوقيع النقدية إستالم

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، مصر وشركة المالية للرقابة العامة والهيئة

 المالية المبالغ إستالم و وقبـــــــض األرباح صرف و الشراء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  313

 و واإلسترداد األقساط دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال رؤوس زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن الناتجة

 و دفع و والشراء البيع أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة شركات جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف

 المالية األوراق بورصة و المالية األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا و جهه بآى الخاصة العقود على والتوقيع النقدية إستالم

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، مصر وشركة المالية للرقابة العامة والهيئة

 المبالغ إستالم و وقبـــــــض األرباح صرف و الشراء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  314

 واإلسترداد األقساط دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال رؤوس زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن الناتجة المالية

 و دفع و والشراء البيع أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة شركات جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و

 المالية األوراق بورصة و المالية األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا و جهه بآى الخاصة العقود على والتوقيع النقدية إستالم

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، مصر وشركة المالية للرقابة العامة والهيئة

 المبالغ إستالم و وقبـــــــض األرباح صرف و الشراء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  315

 واإلسترداد قساطاأل دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال رؤوس زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن الناتجة المالية

 و دفع و والشراء البيع أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة شركات جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و

 المالية األوراق بورصة و المالية األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا و جهه بآى الخاصة العقود على والتوقيع النقدية إستالم

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، مصر وشركة المالية للرقابة العامة والهيئة



 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

 و وقبـــــــض األرباح صرف و الشراء  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  316

 دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال رؤوس زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن الناتجة المالية المبالغ إستالم

 أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة شركات جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و واإلسترداد األقساط

 و المالية األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا و جهه بآى الخاصة العقود على والتوقيع النقدية إستالم و دفع و والشراء البيع

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، مصر وشركة المالية للرقابة العامة والهيئة المالية األوراق بورصة

 و وقبـــــــض األرباح صرف و الشراء  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  317

 دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال رؤوس زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن الناتجة المالية المبالغ إستالم

 أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة شركات جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و واإلسترداد األقساط

 و المالية األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا و جهه بآى الخاصة العقود على والتوقيع النقدية إستالم و دفع و والشراء البيع

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، مصر وشركة المالية للرقابة العامة والهيئة المالية األوراق بورصة

 والسندات لألسهم المصدرة الشركات وجميع للمقاصة  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  318

 بكافه بيعها و السيارات شراء ، ماذكر أوبعض كل الغيرفى أوتفويض توكيل حق وله المالية باألوراق لهاعالقة آخرى جهه وآى

 المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضـــــــــرائـب و الرسوم دفع و سنويا تجديدها و رخصها استخراج و أنواعها

 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة والمستندات واألوراق العقـود على والتوقيع المرور إجراءات وكافة

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العضو  مــــحمد حاجــــى عباس زهير/  األستاذ تفويض "

 والسندات لألسهم المصدرة الشركات وجميع للمقاصة  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  319

 بكافه بيعها و السيارات شراء ، ماذكر أوبعض كل الغيرفى أوتفويض توكيل حق وله المالية باألوراق لهاعالقة آخرى جهه وآى

 المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضـــــــــرائـب و الرسوم دفع و سنويا تجديدها و رخصها استخراج و أنواعها

 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة والمستندات واألوراق العقـود على والتوقيع المرور إجراءات وكافة

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العضو  مــــحمد حاجــــى عباس زهير/  األستاذ تفويض "

 وآى والسندات لألسهم المصدرة الشركات وجميع للمقاصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  320

 أنواعها بكافه بيعها و السيارات شراء ، ماذكر أوبعض كل الغيرفى أوتفويض توكيل حق وله المالية باألوراق لهاعالقة آخرى جهه

 وكافة المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضـــــــــرائـب و الرسوم دفع و سنويا تجديدها و رخصها استخراج و

 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة والمستندات واألوراق العقـود على والتوقيع المرور إجراءات

 30136   برقم    20200206:  ريختا ، العضو  مــــحمد حاجــــى عباس زهير/  األستاذ تفويض "

 وآى والسندات لألسهم المصدرة الشركات وجميع للمقاصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  321

 أنواعها بكافه بيعها و السيارات شراء ، ماذكر أوبعض كل الغيرفى أوتفويض توكيل حق وله المالية باألوراق لهاعالقة آخرى جهه

 وكافة المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضـــــــــرائـب و الرسوم دفع و سنويا تجديدها و رخصها استخراج و

 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة والمستندات واألوراق العقـود على والتوقيع المرور إجراءات

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العضو  مــــحمد حاجــــى عباس زهير/  األستاذ تفويض "

 وآى والسندات لألسهم المصدرة الشركات وجميع للمقاصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  322

 أنواعها بكافه بيعها و السيارات شراء ، ماذكر أوبعض كل الغيرفى أوتفويض توكيل حق وله المالية باألوراق لهاعالقة آخرى جهه

 وكافة المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضـــــــــرائـب و الرسوم دفع و سنويا تجديدها و رخصها استخراج و

 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة والمستندات واألوراق العقـود على والتوقيع المرور إجراءات

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العضو  مــــحمد حاجــــى عباس زهير/  األستاذ تفويض "

 وآى والسندات لألسهم المصدرة الشركات وجميع للمقاصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  323

 أنواعها بكافه بيعها و السيارات شراء ، ماذكر أوبعض كل الغيرفى أوتفويض توكيل حق وله المالية باألوراق لهاعالقة آخرى جهه

 وكافة المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضـــــــــرائـب و الرسوم دفع و سنويا تجديدها و رخصها استخراج و

 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك صةالخا والمستندات واألوراق العقـود على والتوقيع المرور إجراءات



 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

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العضو  مــــحمد حاجــــى عباس زهير/  األستاذ تفويض "

 لألسهم المصدرة الشركات وجميع للمقاصة  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  324

 بيعها و السيارات شراء ، ماذكر أوبعض كل الغيرفى أوتفويض توكيل حق وله المالية باألوراق لهاعالقة آخرى جهه وآى والسندات

 النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضـــــــــرائـب و الرسوم دفع و سنويا تجديدها و رخصها استخراج و أنواعها بكافه

 بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة والمستندات واألوراق العقـود على والتوقيع المرور إجراءات وكافة المعدنية

 0 ماذكر

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العضو  مــــحمد حاجــــى عباس زهير/  األستاذ تفويض "

 لألسهم المصدرة الشركات وجميع للمقاصة  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  325

 بيعها و السيارات شراء ، ماذكر أوبعض كل الغيرفى أوتفويض توكيل حق وله المالية باألوراق لهاعالقة آخرى جهه وآى والسندات

 النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضـــــــــرائـب و الرسوم دفع و سنويا تجديدها و رخصها استخراج و أنواعها بكافه

 بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة والمستندات واألوراق العقـود على والتوقيع المرور إجراءات وكافة المعدنية

 0 ماذكر

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العضو  مــــحمد حاجــــى عباس زهير/  األستاذ تفويض "

 ـ:  فى للشركة المنتدب  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  326

 للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لإلسـتثمار العامة الهيئة و التوثيق و العقارى الشهر و اإلدارة جهات  أمام الشركة تمثيل

 للتأمينات العامة الهيئة و المبيعات و العامة الضرائب مأمورية و التجارى السجل و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الماليـــة

 و المحلى المجلس و والتليفونات والكهربــــاء المياه ومرفق الواردات و الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعيــــة

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة و اإلدارة جهات و المحافظات

 ـ:  فى للشركة المنتدب  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  327

 للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لإلسـتثمار العامة الهيئة و التوثيق و العقارى الشهر و اإلدارة جهات  أمام الشركة تمثيل

 للتأمينات العامة الهيئة و المبيعات و العامة الضرائب مأمورية و التجارى السجل و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الماليـــة

 و المحلى المجلس و والتليفونات والكهربــــاء المياه ومرفق الواردات و الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعيــــة

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة و اإلدارة جهات و المحافظات

 ـ:  فى للشركة المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  328

 للرقابة عامةال والهيئة الحرة والمناطق لإلسـتثمار العامة الهيئة و التوثيق و العقارى الشهر و اإلدارة جهات  أمام الشركة تمثيل

 للتأمينات العامة الهيئة و المبيعات و العامة الضرائب مأمورية و التجارى السجل و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الماليـــة

 و المحلى المجلس و والتليفونات والكهربــــاء المياه ومرفق الواردات و الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعيــــة

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة و اإلدارة جهات و المحافظات

 ـ:  فى للشركة المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  329

 للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لإلسـتثمار العامة الهيئة و التوثيق و العقارى الشهر و اإلدارة جهات  أمام الشركة تمثيل

 للتأمينات العامة الهيئة و المبيعات و العامة الضرائب مأمورية و التجارى السجل و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الماليـــة

 و المحلى المجلس و والتليفونات والكهربــــاء المياه ومرفق الواردات و الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعيــــة

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة و اإلدارة جهات و المحافظات

 ـ:  فى للشركة المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  330

 للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لإلسـتثمار العامة الهيئة و التوثيق و العقارى الشهر و اإلدارة جهات  أمام الشركة تمثيل

 للتأمينات العامة الهيئة و المبيعات و العامة الضرائب مأمورية و التجارى السجل و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الماليـــة

 و المحلى المجلس و والتليفونات والكهربــــاء المياه ومرفق الواردات و الصادرات على ابةللرق العامة الهيئة و اإلجتماعيــــة

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة و اإلدارة جهات و المحافظات



 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

 ـ:  فى للشركة المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  331

 للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لإلسـتثمار العامة الهيئة و التوثيق و العقارى الشهر و اإلدارة جهات  أمام الشركة تمثيل

 للتأمينات العامة الهيئة و المبيعات و العامة الضرائب مأمورية و التجارى السجل و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الماليـــة

 و المحلى المجلس و والتليفونات والكهربــــاء المياه ومرفق الواردات و الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعيــــة

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة و اإلدارة جهات و المحافظات

 ـ:  فى للشركة المنتدب  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  332

 للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لإلسـتثمار العامة الهيئة و التوثيق و العقارى الشهر و اإلدارة جهات  أمام الشركة تمثيل

 للتأمينات العامة الهيئة و المبيعات و العامة الضرائب ريةمأمو و التجارى السجل و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الماليـــة

 و المحلى المجلس و والتليفونات والكهربــــاء المياه ومرفق الواردات و الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعيــــة

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة و اإلدارة جهات و المحافظات

 ـ:  فى للشركة المنتدب  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  333

 للرقابة العامة والهيئة الحرة والمناطق لإلسـتثمار العامة الهيئة و التوثيق و العقارى الشهر و اإلدارة جهات  أمام الشركة تمثيل

 للتأمينات العامة الهيئة و المبيعات و العامة الضرائب مأمورية و التجارى السجل و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الماليـــة

 و المحلى المجلس و والتليفونات والكهربــــاء المياه ومرفق الواردات و الصادرات على للرقابة العامة الهيئة و اإلجتماعيــــة

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة و اإلدارة جهات و المحافظات

 كافة إلستخراج الطلبات تقديم و التعاقدات إبرام و  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  334

 ، سبق ما بكل الخاصة و عليها التوقيع و المستندات كافة إستالم و تسليم و والموافقات والبطاقات الشهادات و التراخيـص أنواع

 هذه على التصديق محاضر على التوقيع و العقود أنـــــــــــــواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام التوقيع

 على التوقيع و(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع إلغاء و التوثيق و العقارى الشهر مأمورية أمام العقود

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العقـــــــــــــارى الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق محاضر

 كافة إلستخراج الطلبات تقديم و التعاقدات إبرام و  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  335

 ، سبق ما بكل الخاصة و عليها التوقيع و المستندات كافة إستالم و تسليم و والموافقات والبطاقات الشهادات و التراخيـص أنواع

 هذه على التصديق محاضر على التوقيع و العقود أنـــــــــــــواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام التوقيع

 على التوقيع و(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع إلغاء و التوثيق و العقارى الشهر مأمورية أمام العقود

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العقـــــــــــــارى الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق محاضر

 أنواع كافة إلستخراج الطلبات تقديم و التعاقدات إبرام و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  336

 التوقيع ، سبق ما بكل الخاصة و عليها التوقيع و المستندات كافة إستالم و تسليم و والموافقات والبطاقات الشهادات و التراخيـص

 العقود هذه على التصديق محاضر على التوقيع و العقود أنـــــــــــــواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام

 محاضر على التوقيع و(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع إلغاء و التوثيق و العقارى الشهر مأمورية أمام

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العقـــــــــــــارى الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق

 أنواع كافة إلستخراج الطلبات تقديم و التعاقدات إبرام و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد دمحم هاجر -  337

 التوقيع ، سبق ما بكل الخاصة و عليها التوقيع و المستندات كافة إستالم و تسليم و والموافقات والبطاقات الشهادات و التراخيـص

 العقود هذه على التصديق محاضر على التوقيع و العقود أنـــــــــــــواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام

 محاضر على التوقيع و(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع إلغاء و التوثيق و العقارى الشهر مأمورية أمام

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، ــــــــــــارىالعقـ الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق

 أنواع كافة إلستخراج الطلبات تقديم و التعاقدات إبرام و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  338

 التوقيع ، سبق ما بكل الخاصة و عليها التوقيع و المستندات كافة إستالم و تسليم و والموافقات والبطاقات الشهادات و التراخيـص

 العقود هذه على التصديق محاضر على التوقيع و العقود أنـــــــــــــواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام

 محاضر على التوقيع و(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع إلغاء و التوثيق و العقارى الشهر مأمورية أمام

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العقـــــــــــــارى الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق



 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

 أنواع كافة إلستخراج الطلبات تقديم و التعاقدات إبرام و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  339

 التوقيع ، سبق ما بكل الخاصة و عليها التوقيع و المستندات كافة إستالم و تسليم و والموافقات والبطاقات الشهادات و التراخيـص

 العقود هذه على التصديق محاضر على التوقيع و العقود أنـــــــــــــواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام

 محاضر على التوقيع و(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع إلغاء و التوثيق و العقارى الشهر مأمورية أمام

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العقـــــــــــــارى الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق

 إلستخراج الطلبات تقديم و التعاقدات إبرام و  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  340

 ، سبق ما بكل الخاصة و عليها التوقيع و المستندات كافة إستالم و تسليم و والموافقات والبطاقات الشهادات و التراخيـص أنواع كافة

 هذه على التصديق محاضر على التوقيع و العقود أنـــــــــــــواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام التوقيع

 على التوقيع و(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع إلغاء و التوثيق و العقارى الشهر مأمورية أمام العقود

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العقـــــــــــــارى الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق محاضر

 إلستخراج الطلبات تقديم و التعاقدات إبرام و  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد ماعيلاس هانى -  341

 ، سبق ما بكل الخاصة و عليها التوقيع و المستندات كافة إستالم و تسليم و والموافقات والبطاقات الشهادات و التراخيـص أنواع كافة

 هذه على التصديق محاضر على التوقيع و العقود أنـــــــــــــواع كافة على والتصديق والتوثيق العقارى الشهر مأمورية أمام التوقيع

 على التوقيع و(  خاص - عام رسمى - قضايا)  بأنواعها التوكيالت جميع إلغاء و التوثيق و العقارى الشهر مأمورية أمام العقود

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، العقـــــــــــــارى الشهر مأمورية أمام باإللغاء التصديق محاضر

 بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و  التوثيق و  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  342

 جهات آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل ، ماذكر

 مجتمعا أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و آخــــــرى

 و اآلجل و بالنقد الصفقات و العقود كافه إبرام و الخارجية و الداخلية المالية المعامالت كافة على التوقيع ، للشركة المالى المدير مع

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، والمستلزمات البضائع و المهمات جميـع شراء

 بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و  التوثيق و  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  343

 جهات آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل ، ماذكر

 مجتمعا أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و آخــــــرى

 و اآلجل و بالنقد الصفقات و العقود كافه إبرام و الخارجية و داخليةال المالية المعامالت كافة على التوقيع ، للشركة المالى المدير مع

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، والمستلزمات البضائع و المهمات جميـع شراء

 ، ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و  التوثيق و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  344

 آخــــــرى جهات آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل

 المدير مع مجتمعا أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و

 شراء و اآلجل و بالنقد الصفقات و العقود كافه إبرام و الخارجية و الداخلية المالية المعامالت كافة على التوقيع ، للشركة المالى

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، والمستلزمات البضائع و المهمات جميـع

 ، ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و  التوثيق و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  345

 آخــــــرى جهات آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل

 المدير مع مجتمعا أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و

 شراء و اآلجل و بالنقد الصفقات و العقود كافه إبرام و الخارجية و الداخلية المالية المعامالت كافة على التوقيع ، للشركة المالى

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، والمستلزمات البضائع و المهمات جميـع

 ، ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و  التوثيق و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  346

 آخــــــرى جهات آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل

 المدير مع مجتمعا أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و

 شراء و اآلجل و بالنقد الصفقات و العقود كافه إبرام و الخارجية و الداخلية المالية المعامالت كافة على التوقيع ، للشركة المالى

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، والمستلزمات البضائع و المهمات جميـع

 ، ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و  التوثيق و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  347

 آخــــــرى جهات آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل



 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

 المدير مع مجتمعا أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و

 شراء و اآلجل و بالنقد الصفقات و العقود كافه إبرام و الخارجية و الداخلية المالية المعامالت كافة على التوقيع ، للشركة المالى

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، والمستلزمات البضائع و المهمات جميـع

 أو كل فى الغير توكيل حق له و  التوثيق و  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  348

 آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل ، ماذكر بعض

 أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و آخــــــرى جهات

 و بالنقد الصفقات و العقود كافه إبرام و الخارجية و الداخلية المالية المعامالت كافة على التوقيع ، للشركة المالى المدير مع مجتمعا

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، والمستلزمات البضائع و المهمات جميـع شراء و اآلجل

 أو كل فى الغير توكيل حق له و  التوثيق و  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  349

 آية أو البنوك من اإلقتراض حق و المصرفيه التسهيالت شاملة البنكية المعامالت جميع فى البنوك كافة مع التعامل ، ماذكر بعض

 أو منفردا البنوك أمام الشيكات على التوقيع حق أيضا و اإلنتاجية للعمليات الالزمة المستندية اإلعتمادات فتح و آخــــــرى جهات

 و بالنقد الصفقات و العقود كافه إبرام و الخارجية و الداخلية المالية المعامالت كافة على التوقيع ، للشركة المالى المدير مع مجتمعا

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، والمستلزمات البضائع و المهمات جميـع شراء و اآلجل

 و العمل عقود على لتوقيعا ، والسيارات والمنقوالت  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  350

 الكامل اإلشراف و الرئيسية األهداف و العامة السياسات و للشركة المستقبلية الخطط ووضع والمكافآت واألجور المرتبات تحديد

 و المعارض و الندوات فى الشركة تمثيل و الشركة لمنتجات والتسويقية اإلنتاجية الخطط ووضع الشركة أغراض كافه تحقيق على

 و الشراء أو بالبيع سواء الشركة بأسم المقيدة و سندات و أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، الدولية األسواق و المؤتمرات

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الناتجة المالية المبالغ إستالم و قبض و األربــــاح صرف

 و العمل عقود على التوقيع ، والسيارات والمنقوالت  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  351

 الكامل اإلشراف و الرئيسية األهداف و العامة السياسات و للشركة المستقبلية الخطط ووضع والمكافآت واألجور المرتبات تحديد

 و المعارض و الندوات فى الشركة تمثيل و الشركة لمنتجات والتسويقية اإلنتاجية الخطط ووضع الشركة أغراض كافه تحقيق على

 و الشراء أو بالبيع سواء الشركة بأسم المقيدة و سندات و أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، الدولية األسواق و المؤتمرات

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الناتجة المالية المبالغ إستالم و قبض و األربــــاح صرف

 تحديد و العمل عقود على التوقيع ، والسيارات والمنقوالت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  352

 على الكامل اإلشراف و الرئيسية األهداف و العامة السياسات و للشركة المستقبلية الخطط ووضع والمكافآت واألجور المرتبات

 و المعارض و الندوات فى الشركة تمثيل و الشركة لمنتجات والتسويقية اإلنتاجية لخططا ووضع الشركة أغراض كافه تحقيق

 و الشراء أو بالبيع سواء الشركة بأسم المقيدة و سندات و أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، الدولية األسواق و المؤتمرات

 30136   برقم    20200206:  اريخت ، الناتجة المالية المبالغ إستالم و قبض و األربــــاح صرف

 تحديد و العمل عقود على التوقيع ، والسيارات والمنقوالت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  353

 ىعل الكامل اإلشراف و الرئيسية األهداف و العامة السياسات و للشركة المستقبلية الخطط ووضع والمكافآت واألجور المرتبات

 و المعارض و الندوات فى الشركة تمثيل و الشركة لمنتجات والتسويقية اإلنتاجية الخطط ووضع الشركة أغراض كافه تحقيق

 و الشراء أو بالبيع سواء الشركة بأسم المقيدة و سندات و أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، الدولية األسواق و المؤتمرات

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الناتجة المالية المبالغ إستالم و قبض و األربــــاح صرف

 تحديد و العمل عقود على التوقيع ، والسيارات والمنقوالت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  354

 على الكامل اإلشراف و الرئيسية األهداف و العامة السياسات و للشركة المستقبلية الخطط ووضع والمكافآت واألجور المرتبات

 و المعارض و الندوات فى الشركة تمثيل و الشركة لمنتجات والتسويقية اإلنتاجية الخطط ووضع الشركة أغراض كافه تحقيق

 و الشراء أو بالبيع سواء الشركة بأسم المقيدة و سندات و أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، الدولية األسواق و المؤتمرات

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الناتجة المالية المبالغ إستالم و قبض و األربــــاح صرف

 تحديد و العمل عقود على التوقيع ، والسيارات والمنقوالت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  355

 على الكامل اإلشراف و الرئيسية األهداف و العامة السياسات و للشركة المستقبلية الخطط ووضع والمكافآت واألجور المرتبات

 و المعارض و الندوات فى الشركة تمثيل و الشركة لمنتجات والتسويقية اإلنتاجية الخطط ووضع الشركة أغراض كافه تحقيق



 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

 و الشراء أو بالبيع سواء الشركة بأسم المقيدة و سندات و أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، الدولية األسواق و المؤتمرات

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الناتجة المالية المبالغ إستالم و قبض و األربــــاح صرف

 عقود على التوقيع ، والسيارات والمنقوالت  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  356

 اإلشراف و الرئيسية األهداف و العامة السياسات و للشركة المستقبلية الخطط ووضع والمكافآت واألجور المرتبات تحديد و العمل

 و الندوات فى الشركة تمثيل و الشركة لمنتجات والتسويقية اإلنتاجية الخطط ووضع الشركة أغراض كافه تحقيق على الكامل

 أو بالبيع سواء الشركة بأسم المقيدة و سندات و أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، الدولية األسواق و المؤتمرات و المعارض

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الناتجة المالية المبالغ إستالم و قبض و األربــــاح صرف و الشراء

 عقود على التوقيع ، والسيارات والمنقوالت  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  357

 اإلشراف و الرئيسية األهداف و العامة السياسات و للشركة المستقبلية الخطط ووضع والمكافآت واألجور المرتبات تحديد و العمل

 و الندوات فى الشركة تمثيل و الشركة لمنتجات والتسويقية اإلنتاجية الخطط ووضع الشركة أغراض كافه تحقيق على الكامل

 أو بالبيع سواء الشركة بأسم المقيدة و سندات و أسهم من المالية األوراق فى التعامل ، الدولية األسواق و المؤتمرات و المعارض

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، الناتجة المالية المبالغ إستالم و قبض و األربــــاح صرف و الشراء

 زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  358

 جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و اإلسترداد و األقســـــاط دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال رؤوس

 بآى الخاصة العقود على التوقيع و النقدية إستالم و دفع و الشراء و ـــــــــعالبيـ أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة شركات

 شركة و المالية للرقابة العامة الهيئة و المالية األوراق بورصة و الماليـــــــــــة األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا و جهه

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، لألسهم المصدرة الشركات جميع و للمقاصة مصر

 زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  359

 جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و اإلسترداد و األقســـــاط دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال رؤوس

 بآى الخاصة العقود على التوقيع و النقدية إستالم و دفع و الشراء و البيــــــــــع أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة شركات

 شركة و المالية للرقابة العامة الهيئة و المالية األوراق بورصة و الماليـــــــــــة األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا و جهه

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، لألسهم المصدرة الشركات جميع و للمقاصة مصر

 رؤوس زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  360

 شركات جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و اإلسترداد و األقســـــاط دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال

 و جهه بآى الخاصة العقود على التوقيع و النقدية إستالم و دفع و الشراء و البيــــــــــع أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة

 مصر شركة و المالية للرقابة العامة الهيئة و المالية األوراق بورصة و الماليـــــــــــة األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، لألسهم المصدرة الشركات جميع و للمقاصة

 رؤوس زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  361

 شركات جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و اإلسترداد و األقســـــاط دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال

 و جهه بآى الخاصة العقود على التوقيع و النقدية إستالم و دفع و الشراء و البيــــــــــع أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة

 مصر شركة و المالية للرقابة العامة الهيئة و المالية األوراق بورصة و ــــــــةالماليـــ األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، لألسهم المصدرة الشركات جميع و للمقاصة

 رؤوس زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  362

 شركات جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و اإلسترداد و األقســـــاط دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال

 و جهه بآى الخاصة العقود على التوقيع و النقدية إستالم و دفع و الشراء و البيــــــــــع أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة

 مصر شركة و المالية للرقابة العامة الهيئة و المالية األوراق بورصة و الماليـــــــــــة األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، لألسهم المصدرة الشركات جميع و للمقاصة

 رؤوس زيادة فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  363

 شركات جميع مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و اإلسترداد و األقســـــاط دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال

 و جهه بآى الخاصة العقود على التوقيع و النقدية إستالم و دفع و الشراء و البيــــــــــع أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة

 مصر شركة و المالية للرقابة العامة الهيئة و المالية األوراق بورصة و الماليـــــــــــة األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، لألسهم المصدرة الشركات جميع و للمقاصة



 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

 فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  364

 مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و اإلسترداد و األقســـــاط دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال رؤوس زيادة

 الخاصة العقود على التوقيع و النقدية إستالم و دفع و الشراء و البيــــــــــع أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة شركات جميع

 شركة و المالية للرقابة العامة الهيئة و المالية األوراق بورصة و الماليـــــــــــة األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا و جهه بآى

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، لألسهم المصدرة الشركات جميع و للمقاصة مصر

 فى اإلكتتاب و العامة اإلكتتابات و البيع عن  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  365

 مع التعامل و البنوك جميع من الشيكات صرف و اإلسترداد و األقســـــاط دفع و لألسهم المصدرة الشركات أموال رؤوس زيادة

 الخاصة العقود على التوقيع و النقدية إستالم و دفع و الشراء و البيــــــــــع أوامر بإعطاء المالية األوراق فى السمسرة شركات جميع

 شركة و المالية للرقابة العامة الهيئة و المالية األوراق بورصة و الماليـــــــــــة األوراق حفظ أمناء جميع مع التعامل كذا و جهه بآى

 30136   برقم    20200206:  تاريخ ، لألسهم المصدرة الشركات جميع و للمقاصة مصر

 المالية باألوراق عالقة لها آخرى جهه وآى والسندات  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  366

 تجديدها و رخصها استخراج و أنواعها بكافه بيعها و السيارات شراء ،  ماذكر أوبعض كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله

 على التوقيع و المرور إجراءات كافة و المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضرائــب و الرسوم دفع و ســـــنويا

   برقم    20200206:  تاريخ ، 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة المستندات و األوراق و العقــود

30136 

 المالية باألوراق عالقة لها آخرى جهه وآى والسندات  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  367

 تجديدها و رخصها استخراج و أنواعها بكافه بيعها و السيارات شراء ،  ماذكر أوبعض كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله

 على التوقيع و المرور إجراءات كافة و المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضرائــب و الرسوم دفع و ســـــنويا

   برقم    20200206:  تاريخ ، 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة المستندات و األوراق و العقــود

30136 

 وله المالية باألوراق عالقة لها آخرى جهه وآى والسندات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  368

 تجديدها و رخصها استخراج و أنواعها بكافه بيعها و السيارات شراء ،  ماذكر أوبعض كل فى الغير تفويض أو توكيل حق

 على التوقيع و المرور إجراءات كافة و المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضرائــب و الرسوم دفع و ســـــنويا

   برقم    20200206:  تاريخ ، 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة المستندات و األوراق و العقــود

30136 

 وله المالية باألوراق عالقة لها آخرى جهه وآى والسندات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  369

 تجديدها و رخصها استخراج و أنواعها بكافه بيعها و السيارات شراء ،  ماذكر أوبعض كل فى الغير تفويض أو توكيل حق

 على التوقيع و المرور إجراءات كافة و المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضرائــب و الرسوم دفع و ســـــنويا

   برقم    20200206:  تاريخ ، 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة المستندات و األوراق و العقــود

30136 

 وله ليةالما باألوراق عالقة لها آخرى جهه وآى والسندات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  370

 تجديدها و رخصها استخراج و أنواعها بكافه بيعها و السيارات شراء ،  ماذكر أوبعض كل فى الغير تفويض أو توكيل حق

 على التوقيع و المرور إجراءات كافة و المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضرائــب و الرسوم دفع و ســـــنويا

   برقم    20200206:  تاريخ ، 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة المستندات و األوراق و العقــود

30136 

 وله المالية باألوراق عالقة لها آخرى جهه وآى والسندات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  371

 تجديدها و رخصها استخراج و أنواعها بكافه بيعها و السيارات شراء ،  ماذكر أوبعض كل فى الغير تفويض أو توكيل حق

 على التوقيع و المرور إجراءات كافة و المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضرائــب و الرسوم دفع و ســـــنويا

   برقم    20200206:  تاريخ ، 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة المستندات و األوراق و العقــود

30136 

 عالقة لها آخرى جهه وآى والسندات  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  372

 استخراج و أنواعها بكافه بيعها و السيارات شراء ،  ماذكر أوبعض كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله المالية باألوراق



 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

 إجراءات كافة و المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضرائــب و الرسوم دفع و ســـــنويا تجديدها و رخصها

:  تاريخ ، 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة المستندات و األوراق و العقــود على التوقيع و المرور

 30136   برقم    20200206

 عالقة لها آخرى جهه وآى والسندات  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  373

 استخراج و أنواعها بكافه بيعها و السيارات شراء ،  ماذكر أوبعض كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله المالية باألوراق

 إجراءات كافة و المعدنية النمر تحويل و تغييــر و عنها التأمينات و الضرائــب و الرسوم دفع و ســـــنويا تجديدها و رخصها

:  تاريخ ، 0 ماذكر بعض أو كل فى الغير توكيل حق له و بذلك الخاصة المستندات و األوراق و العقــود على التوقيع و المرور

 30136   برقم    20200206

 منفردا) التوقيع فى تفويضه-الخبرة ذوى من  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الياس جورج وجدى -  374

 معتمدة و المصرفيه الشيكات) شامله االخري االجنبيه بالعمالت يعاداها ما او جنيه مليون عشر خمسه اقصي بحد الشيكات علي(

 لجميع و له الممنوحه الصالحيات و التفويضات باقي بقاء مع ذكر مما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق له و( الدفع

 76154   برقم    20200206:  تاريخ ، تغيير دون هي كما التجاري السجل في المثبته االداره مجلس اعضاء و رئيس الساده

 فى منفردآ له و الغير مع عالقتها فى الشركه المدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  منصور محمود محمد ماجد -  375

 التنفيذيه اوئحته القانون او الشركه عقد صراحة به ماأحتفظ عدا فيما باسمها التعامل و الشركه الدارة السلطات اوسع الصدد هذا

 العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل فى الحق له و. العامه للجمعية

 على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و

 3384   برقم    20200209:  تاريخ ، شهادا و خطابات اصدار و الحسابات فتح و الشيكات

 التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض حق و  الضمان ت  عام مدير  محدودة يةمسئول ذات  منصور محمود محمد ماجد -  376

 فى الحق له و البيع و الشراء عقود على التوقيع حق له و اغراضها ضمن و الشركه باسم ذلك كل و المصارف و ك البنو جميع مع

 تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض حق له و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين

 كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة

 حق له و الغير كفالة في الصالحيه و الحق له و االجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود 

 3384   برقم    20200209:  تاريخ ، علي التوقيع

 حتي االخري االجراءات جميع و الشركات تاسيس عقود  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  منصور محمود محمد ماجد -  377

 ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل حق له و االشخاص او االموال شركات من كانت سواء لنشاطها مزاولتها

 3384   برقم    20200209:  تاريخ ،. 

 اإلدارة مجلس رئيس للسيد يكون      -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد فهمي فاروق احمد -  378

 أو مجتمعين محمود قاسم أيوب أحمد/ السيد اإلدارة مجلس رئيس نائب السيد و محمد فهمي فاروق أحمد/ السيد المنتدب العضو و

 قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق منفردين

 و الشيكات علي توقيع و إيداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و أشكالها بكافة الخاص القطاع و األعمال

 8749   برقم    20200209:  تاريخ ، كافة و الرهن و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات إستصدار و حسابات فتح

 المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد فهمي فاروق احمد -  379

 السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة أصول رهن و المشاركة و البيع و الشراء عقود علي التوقيع حق لهم كذلك و

 و تعيين في الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع أيضا   التعامل و العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق لهم و

 كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق لهم و أجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل

 8749   برقم    20200209:  تاريخ ، الصفقات و المشارطات و العقود كافة إبرام و التجارية و اإلذنية السندات

 باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد فهمي فاروق احمد -  380

 8749   برقم    20200209:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل في أيضا   الحق لهم و أيضا   الحق لهم

( م.م.ش) العمومية للمقاوالت الباطن حفر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمجيد زكى طه جمال -  381

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ،



 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

 العمومية للمقاوالت الباطن حفر شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكي طه جمال طه -  382

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ،( م.م.ش)

 العمومية للمقاوالت الباطن حفر شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عازر توفيق محروس جورج -  383

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ،( م.م.ش)

 حق ويملك القضاء امام الشركة االدارة مجلس رئيس يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمجيد زكى طه جمال -  384

 ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع

 حق يملك. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة

 التوقيع حق ولهم مجتمعين أو منفردين االدارة مجلس رئيس نائب/ والسيد االدارة مجلس رئيس السيد الشركة معامالت على التوقيع

 كافة امام الشركة عن

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ، والرسمية الحكومية وغير الحكومية الجهات 

 القضاء امام الشركة االدارة مجلس رئيس يمثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكي طه جمال طه -  385

 ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق ويملك

. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق دارةاإل ولمجلس

 ولهم مجتمعين أو منفردين االدارة مجلس رئيس نائب/ والسيد االدارة مجلس رئيس السيد الشركة معامالت على التوقيع حق يملك

 كافة امام الشركة عن التوقيع حق

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ، والرسمية الحكومية وغير الحكومية الجهات 

 القضاء امام الشركة االدارة مجلس رئيس يمثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عازر توفيق محروس جورج -  386

 ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق ويملك

. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة ولمجلس

 ولهم مجتمعين أو منفردين االدارة مجلس رئيس نائب/ والسيد االدارة مجلس رئيس السيد الشركة معامالت على التوقيع حق يملك

 كافة امام الشركة عن التوقيع حق

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ، والرسمية الحكومية وغير الحكومية الجهات 

 االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمجيد زكى طه جمال -  387

  الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة

 الحق مجتمعين ،ولهم  منفردا االدارة مجلس رئيس/للسيد ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت السيارات وشراء بيع حق و

 الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى 

    20200209:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد

 3066   برقم

 وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزرات  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكي طه جمال طه -  388

  الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة

 الحق مجتمعين ،ولهم  منفردا االدارة مجلس رئيس/للسيد ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت السيارات وشراء بيع حق و

 الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى 

    20200209:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد

 3066   برقم

 وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزرات  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عازر توفيق محروس جورج -  389

  الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة

 الحق عينمجتم ،ولهم  منفردا االدارة مجلس رئيس/للسيد ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت السيارات وشراء بيع حق و



 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

 الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى 

    20200209:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد

 3066   برقم

 فتكون البنكية المعامالت بخصوص أما التجارية االذانية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمجيد زكى طه جمال -  390

 : التالي النحو علي

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

  منفردين أو مجتمعين  االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة

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

 وبتوقيع المعاملة تجزيئ له يجوز وال الواحدة المعاملة في( جنيه ألف خمسمائة) جم 500000 مبلغ حدود في  مجتمعين او منفردين

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ،

 البنكية المعامالت بخصوص أما التجارية االذانية  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكي طه جمال طه -  391

 : التالي النحو علي فتكون

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

  منفردين أو مجتمعين  االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة

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

 وبتوقيع المعاملة تجزيئ له يجوز وال الواحدة المعاملة في( جنيه ألف خمسمائة) جم 500000 مبلغ حدود في  مجتمعين او منفردين

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ،

 البنكية المعامالت بخصوص أما التجارية االذانية  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عازر توفيق محروس جورج -  392

 : التالي النحو علي فتكون

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

  منفردين أو مجتمعين  االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة

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

 وبتوقيع المعاملة تجزيئ له يجوز وال الواحدة المعاملة في( جنيه ألف خمسمائة) جم 500000 مبلغ حدود في  مجتمعين او منفردين

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ،

 تزيد التي للمبالغ بالنسبه منفردا االدارة مجلس رئيس/ السيد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمجيد زكى طه جمال -  393

  اقصي حد وبدون( جنيه ألف خمسمائة) جم 500000 عن

 وحق  بالشركة تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع ابرام وحق والرهن واالقتراض الثابته االصول بيع بخصوص أما

 منفردا االدارة مجلس رئيس السيد بتوقيع فتكون الغير كفالة

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ، ذكر، ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق وله

 للمبالغ بالنسبه منفردا االدارة مجلس رئيس/ السيد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكي طه جمال طه -  394

  اقصي حد وبدون( جنيه ألف خمسمائة) جم 500000 عن تزيد التي

 وحق  بالشركة تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع ابرام وحق والرهن واالقتراض الثابته االصول بيع بخصوص أما

 منفردا االدارة مجلس رئيس السيد بتوقيع فتكون الغير كفالة

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ، ذكر، ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق وله

 للمبالغ بالنسبه منفردا االدارة مجلس رئيس/ السيد  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عازر توفيق محروس جورج -  395

  اقصي حد وبدون( جنيه ألف خمسمائة) جم 500000 عن تزيد التي



 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

 وحق  بالشركة تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع ابرام وحق والرهن واالقتراض الثابته االصول بيع بخصوص أما

 منفردا االدارة مجلس رئيس السيد بتوقيع فتكون الغير كفالة

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ، ذكر، ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق وله

( م.م.ش) العمومية للمقاوالت الباطن حفر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمجيد زكى طه جمال -  396

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ،

 العمومية للمقاوالت الباطن حفر شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكي طه جمال طه -  397

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ،( م.م.ش)

 العمومية للمقاوالت الباطن حفر شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عازر توفيق محروس جورج -  398

 3066   برقم    20200209:  تاريخ ، (م.م.ش)

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ، الشركة من خروج  مدير  محدودة مسئولية ذات  الستار عبد صبرى محمد أحمد -  399

    20200209:  تاريخ ، الشركة من خروج  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسنين الستار عبد صبرى محمد عبدالرحمن -  400

 8075   برقم

    20200209:  تاريخ ، الشركة من خروج  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حسنين عبدالستار صبرى محمد مصطفى -  401

 8075   برقم

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ، الشركة من خروج  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه صادق محمد اسامه -  402

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  الستار عبد صبرى محمد أحمد -  403

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  حسنين الستار عبد صبرى محمد عبدالرحمن -  404

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حسنين عبدالستار صبرى محمد مصطفى -  405

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه صادق محمد اسامه -  406

 او منفردين ولها الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  الستار عبد صبرى محمد أحمد -  407

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

 .  العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضـها وضـمن الشـركة باسم التعامل حق مجتمعين او منفردين وللمـديرون 

 وايداع سـحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشـكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ، الشيكات على والتوقيع

 الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسنين الستار عبد صبرى محمد عبدالرحمن -  408

 الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين او منفردين ولها

 .  العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضـها وضـمن الشـركة باسم التعامل حق مجتمعين او منفردين وللمـديرون 

 وايداع سـحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشـكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ، الشيكات على والتوقيع

 الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حسنين عبدالستار صبرى محمد مصطفى -  409

 الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين او منفردين ولها

 .  العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضـها وضـمن الشـركة باسم التعامل حق مجتمعين او منفردين وللمـديرون 

 وايداع سـحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشـكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ، الشيكات على والتوقيع

 او منفردين ولها الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه صادق محمد اسامه -  410

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

 .  العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضـها وضـمن الشـركة باسم التعامل حق مجتمعين او منفردين وللمـديرون 

 وايداع سـحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشـكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ، الشيكات على والتوقيع

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح  مدير  محدودة مسئولية ذات  الستار عبد صبرى محمد أحمد -  411

 لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركه بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال راس عن االفراج وحق

 تعيين فى الحق ولهما والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول الشراء عقود على التوقيع فى الحق

 كافه وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ، تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافه وابرام والتجاريه االذنيه السندات

 خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسنين الستار عبد صبرى محمد عبدالرحمن -  412

 وضمن الشركه بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال راس عن االفراج وحق الضمان وشهادات

 والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول الشراء عقود على التوقيع فى الحق لهما وكذلك اغراضها

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهما

   برقم    20200209:  تاريخ ، تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافه وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع

8075 

 خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حسنين عبدالستار صبرى محمد مصطفى -  413

 وضمن الشركه بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال راس عن االفراج وحق الضمان وشهادات

 والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول الشراء عقود على التوقيع فى الحق لهما وكذلك اغراضها

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهما

   برقم    20200209:  تاريخ ، تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافه وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع

8075 

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه صادق محمد اسامه -  414

 لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركه بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال راس عن االفراج وحق

 تعيين فى الحق ولهما والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول الشراء عقود على التوقيع فى الحق

 كافه وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ، تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافه وابرام والتجاريه االذنيه السندات

 ولهما                باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت  مدير  محدودة مسئولية ذات  الستار عبد صبرى محمد أحمد -  415

 والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق مجتمعين

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما ولصالحها الشركه بأسم

                باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت  مدير  محدودة مسئولية ذات  حسنين الستار عبد صبرى محمد عبدالرحمن -  416

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق مجتمعين ولهما

   برقم    20200209:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما ولصالحها الشركه بأسم والمنقوالت

8075 

                باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حسنين عبدالستار صبرى محمد مصطفى -  417

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق مجتمعين ولهما



 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

   برقم    20200209:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما ولصالحها الشركه بأسم والمنقوالت

8075 

 ولهما                باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عطيه صادق محمد اسامه -  418

 والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق مجتمعين

 8075   برقم    20200209:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما ولصالحها الشركه بأسم

   برقم    20200209:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدجانى الدين كمال محمد فيصل لؤى -  419

27085 

 27085   برقم    20200209:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جريجيرى ناجى -  420

 التمثيل حق تعديل.  جريجيري ناجى من بدال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدجانى الدين كمال محمد فيصل لؤى -  421

 : التالي النحو على الشركة عن نيابة والتوقيع

 :األول التوقيع

 .المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس الدجاني، الدين كمال محمد فيصل لوئ/  السيد

 :الثاني التوقيع

 .إدارة مجلس عضو - خليل الحكم عبد خليل محمد/ السيد  أو.  إدارة مجلس عضو فهمي، خيري ماري/  االستاذة

  الثاني التوقيع صاحبا من أيا مع مجتمعا األول التوقيع لصاحب التوقيع يكون ان على

 27085   برقم    20200209:  تاريخ ، والمصالح الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركة تمثيل في وذلك:  في وذلك

 عن نيابة والتوقيع التمثيل حق تعديل.  جريجيري ناجى من بدال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جريجيرى ناجى -  422

 : التالي النحو على الشركة

 :األول التوقيع

 .المنتدب والعضو دارةاإل مجلس رئيس الدجاني، الدين كمال محمد فيصل لوئ/  السيد

 :الثاني التوقيع

 .إدارة مجلس عضو - خليل الحكم عبد خليل محمد/ السيد  أو.  إدارة مجلس عضو فهمي، خيري ماري/  االستاذة

  الثاني التوقيع صاحبا من أيا مع مجتمعا األول التوقيع لصاحب التوقيع يكون ان على

 27085   برقم    20200209:  تاريخ ، والمصالح الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركة تمثيل في وذلك:  في وذلك

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدجانى الدين كمال محمد فيصل لؤى -  423

 .اشكالها بكافة الخاص والقطاع االعمال

 والتحويالت والشيكات والكمبياالت السندات وتحويل وااليداع والسحب البنوك جميع لدي البنكية الحسابات وغلق فتح حق وكذلك

 واالقتراض اقصي حد بدون الشهادات وشراء وبيع الودائع وفك وربط الشيكات دفاتر اصدار وطلب االعتمادات وفتح البنكية

 بالقروض للوفاء الشركة أصول ورهن المطلوبة والضمانات التعهدات كافة تقديم ذلك في بما ائتمانية، تسهيالت علي والحصول

 27085   برقم    20200209:  تاريخ ، الالزمة العقود كافة وإبرام والتسهيالت

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جريجيرى ناجى -  424

 .اشكالها بكافة الخاص



 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

 والتحويالت والشيكات والكمبياالت السندات وتحويل وااليداع والسحب البنوك جميع لدي البنكية الحسابات وغلق فتح حق وكذلك

 واالقتراض اقصي حد بدون الشهادات وشراء وبيع الودائع وفك وربط الشيكات دفاتر اصدار وطلب االعتمادات وفتح البنكية

 بالقروض للوفاء الشركة أصول ورهن المطلوبة والضمانات التعهدات كافة تقديم ذلك في بما ائتمانية، تسهيالت علي والحصول

 27085   برقم    20200209:  تاريخ ، الالزمة العقود كافة وإبرام والتسهيالت

 البنكية العقود علي والتوقيع. األصول تلك لرهن  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدجانى الدين كمال محمد فيصل لؤى -  425

 .المقرضة البنوك قبل من الشركة من المطلوبة األخرى والضمانات والرهونات إبرامها المزعم االئتمانية والتسهيالت

 األسهم وشراء بيع على التوقيع حق وكذلك. عليها التوقيع بالبنوك إجرائها إتمام يتطلب التي المحررات كافة علي التوقيع وفي

 والعقود المستندات كافة علي والتوقيع الشركة عن نيابة والمنقولة الثابتة االصول وشراء وبيع بها المرتبطة والشراء البيع وأوامر

 .بالشركة الخاصة

 27085   برقم    20200209:  تاريخ ، ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم

 والتسهيالت البنكية العقود علي والتوقيع. األصول تلك لرهن  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جريجيرى ناجى -  426

 .المقرضة البنوك قبل من الشركة من المطلوبة األخرى والضمانات والرهونات إبرامها المزعم االئتمانية

 األسهم وشراء بيع على التوقيع حق وكذلك. عليها التوقيع بالبنوك إجرائها إتمام يتطلب التي المحررات كافة علي التوقيع وفي

 والعقود المستندات كافة علي والتوقيع الشركة عن نيابة والمنقولة الثابتة االصول وشراء وبيع بها المرتبطة والشراء البيع وأوامر

 .بالشركة الخاصة

 27085   برقم    20200209:  تاريخ ، ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم

 التوقيع حق فقط االدارة مجلس ولرئيس ،.ذكر  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الدجانى الدين كمال محمد فيصل لؤى -  427

 27085   برقم    20200209:  تاريخ ،. أنواعها بكافة والخاصة العامة التوكيالت وإصدار القضاء أمام الشركة وتمثيل

 أمام الشركة وتمثيل التوقيع حق فقط االدارة مجلس ولرئيس ،.ذكر  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جريجيرى ناجى -  428

 27085   برقم    20200209:  تاريخ ،. أنواعها بكافة والخاصة العامة التوكيالت وإصدار القضاء

 الشركة عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة(   تليمصر)  االليكترونيه االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة -  429

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، تليمصر االلكترونيه االجهزه و الترانزستور و للراديو ربيهالع

 الشركة عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة(   تليمصر)  االليكترونيه االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة -  430

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، تليمصر االلكترونيه االجهزه و الترانزستور و للراديو العربيه

 و الترانزستور و للراديو العربيه الشركة عن  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  431

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، تليمصر االلكترونيه االجهزه

 و الترانزستور و للراديو العربيه الشركة عن  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  432

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، تليمصر االلكترونيه االجهزه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو العربيه الشركة عن  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  433

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، تليمصر االلكترونيه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو العربيه الشركة عن  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  434

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، تليمصر االلكترونيه

 و الترانزستور و للراديو العربيه الشركة عن  الخبرة ذوى من مجلس عضو  همةمسا شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  435

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، تليمصر االلكترونيه االجهزه

 و الترانزستور و للراديو العربيه الشركة عن  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  436

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، تليمصر االلكترونيه االجهزه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االجهزه و الترانزستور و للراديو العربيه الشركة عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  437

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، تليمصر االلكترونيه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو العربيه الشركة عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  438

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، تليمصر االلكترونيه

:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة(   تليمصر)  االليكترونيه االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة -  439

 30136   برقم    20200210

:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة(   تليمصر)  االليكترونيه االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة -  440

 30136   برقم    20200210

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،   الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  441

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،   الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  442

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  443

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  444

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  445

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  446

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد حمدا -  447

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  448

 الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة(   تليمصر)  االليكترونيه االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة -  449

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه االجهزه و الترانزستور و للراديو

 الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة(   تليمصر)  االليكترونيه االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة -  450

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه االجهزه و الترانزستور و للراديو

 و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  451

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه االجهزه

 و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  452

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه االجهزه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  453

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  454

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  455

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه االجهزه

 و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  456

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه االجهزه

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  457

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  458

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ،(  تليمصر)  االليكترونيه

 بنفس ذلك و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة(   تليمصر)  االليكترونيه االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة -  459

 االستاذ السيد و االداره مجلس رئيس - سرور محمد اسماعيل هاني/  المهندس من لكال تحديدها السابق التفويضات و االختصاصات

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، المنتدب االداره مجلس عضو - محمد حاجي عباس زهير/ 

 بنفس ذلك و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة(   تليمصر)  االليكترونيه االجهزه و الترانزستور و للراديو الشركة -  460

 االستاذ السيد و االداره مجلس رئيس - سرور محمد اسماعيل هاني/  المهندس من لكال تحديدها السابق التفويضات و االختصاصات

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، المنتدب االداره مجلس عضو - محمد حاجي عباس زهير/ 

 التفويضات و االختصاصات بنفس ذلك و  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  461

 محمد حاجي عباس زهير/  اذاالست السيد و االداره مجلس رئيس - سرور محمد اسماعيل هاني/  المهندس من لكال تحديدها السابق

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، المنتدب االداره مجلس عضو -

 التفويضات و االختصاصات بنفس ذلك و  الخبرة ذوى من  مجلس رئيس  مساهمة شركة  سرور محمد اسماعيل هانى -  462

 محمد حاجي عباس زهير/  االستاذ السيد و االداره مجلس رئيس - سرور محمد اسماعيل هاني/  المهندس من لكال تحديدها السابق

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، المنتدب االداره مجلس عضو -

 السابق التفويضات و االختصاصات بنفس ذلك و  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  463

 عضو - محمد حاجي عباس زهير/  االستاذ السيد و االداره مجلس رئيس - سرور محمد اسماعيل هاني/  المهندس من لكال تحديدها

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، المنتدب االداره مجلس

 السابق التفويضات و االختصاصات بنفس ذلك و  منتدب عضو  مساهمة شركة  حسين نور محمد حاجى عباس زهير -  464

 عضو - محمد حاجي عباس زهير/  االستاذ السيد و االداره مجلس رئيس - سرور محمد اسماعيل هاني/  المهندس من لكال تحديدها

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، المنتدب االداره مجلس

 السابق التفويضات و االختصاصات بنفس ذلك و  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  465

 عضو - محمد حاجي عباس زهير/  االستاذ السيد و االداره مجلس رئيس - سرور محمد اسماعيل هاني/  المهندس من لكال تحديدها

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، المنتدب االداره مجلس

 السابق التفويضات و االختصاصات بنفس ذلك و  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الوهاب عبد محمد هاجر -  466

 عضو - محمد حاجي عباس زهير/  االستاذ السيد و االداره مجلس رئيس - سرور محمد اسماعيل هاني/  المهندس من لكال تحديدها

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، المنتدب االداره مجلس

 تحديدها السابق التفويضات و االختصاصات بنفس ذلك و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  467

 مجلس عضو - محمد حاجي عباس زهير/  االستاذ السيد و االداره مجلس رئيس - سرور محمد اسماعيل هاني/  المهندس من لكال

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، المنتدب االداره

 تحديدها السابق التفويضات و االختصاصات بنفس ذلك و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليم جامع الحليم عبد احمد -  468

 مجلس عضو - محمد حاجي عباس زهير/  االستاذ السيد و االداره مجلس رئيس - سرور محمد اسماعيل هاني/  المهندس من لكال

 30136   برقم    20200210:  تاريخ ، المنتدب االداره

 الرسمية الجهات امام والمسؤولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  469

( منفردين او مجتمعين) موسي اسماعيل محمد رمزي/ والسيد اسماعيل، محمد رمزي احمد/ السيد  وهما المتضامنين للشريكين

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهما

 واستصدار حسابات وغلق  وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة

 5163   برقم    20200210:  تاريخ ، التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 الرسمية الجهات امام والمسؤولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  470

( منفردين او مجتمعين) موسي اسماعيل محمد رمزي/ والسيد اسماعيل، محمد رمزي احمد/ السيد  وهما المتضامنين للشريكين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهما

 واستصدار حسابات وغلق  وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة

 5163   برقم    20200210:  تاريخ ، التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 الرسمية الجهات امام والمسؤولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  471

( منفردين او مجتمعين) موسي اسماعيل محمد رمزي/ والسيد اسماعيل، محمد رمزي احمد/ السيد  وهما المتضامنين للشريكين

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهما

 واستصدار حسابات وغلق  وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة

 5163   برقم    20200210:  تاريخ ، التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق مانالض وشهادات خطابات

 التوقيع في الحق لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  472

 الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود علي

 في الحق ولهما الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهما اغراضها وضمن

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 5163   برقم    20200210:  تاريخ ، والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات

 التوقيع في الحق لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  473

 الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود علي

 في الحق ولهما الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهما اغراضها وضمن

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 5163   برقم    20200210:  تاريخ ، والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات

 التوقيع في الحق لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  474

 الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود علي

 في الحق ولهما الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهما اغراضها وضمن

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 5163   برقم    20200210:  تاريخ ، والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات

 حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  475

 5163   برقم    20200210:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل

 حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  476

 5163   برقم    20200210:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل

 حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي  شريك و مدير  تضامن شركة  إسماعيل محمد رمزى أحمد -  477

 5163   برقم    20200210:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل

/  المهندس االداره مجلس لرئيس يكون ان علي الموافقه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جبر حسن حسن الدين حسام -  478

 غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في الغير توكيل في الحق جبر حسن حسن الدين حسام

 و الضمان  خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات علي التوقيع و ايداع و سحب من البنوك جميع و الحكوميه

 37014   برقم    20200211:  تاريخ ، البنوك مع التعامل صور كافة و التنازل و الرهن و االقتراض

 واإلستشارات البترولية المشروعات شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عوض قطب ماهر محسن -  479

 1514   برقم    20200212:  تاريخ ، إسرائيل ذكى إبراهيم سوزيت/المهندسة من بدال  ( يتبتروج) الفنية

 البترولية المشروعات شركة عن ممثال    منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مسعد موريس ماجد -  480

 1514   برقم    20200212:  تاريخ ، إسرائيل ذكى إبراهيم سوزيت/المهندسة من بدال  ( بتروجيت) الفنية واإلستشارات

 رئيس مسعد موريس ماجد/ المهندس السيد تفويض-  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عوض قطب ماهر محسن -  481

 :التالية للسيارات الشركة باسم والتوثيق العقارى الشهر أمام البيع عقود على والتوقيع للغير البيع فى المنتدب والعضو اإلدارة مجلس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 رقم موتور ، 146982 رقم شاسيه ، 2007 موديل ، باسات  واجن فولكس ماركة ، 874 - س م ص لوحات السيارة .1

319251. 

 رقم موتور ، 121025 رقم شاسيه ، 2007 موديل ، باسات  واجن فولكس ماركة ، 241 - س م ع لوحات السيارة .2

380871. 

 1514   برقم    20200212:  تاريخ ، 2007 موديل ، جيتا  واجن فولكس ماركة ، 962 - س م ص لوحات السيارة .3

 مسعد موريس ماجد/ المهندس السيد تفويض-  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مسعد موريس ماجد -  482

 للسيارات الشركة باسم والتوثيق العقارى الشهر أمام البيع عقود على والتوقيع للغير البيع فى المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس

 :التالية

 رقم موتور ، 146982 رقم شاسيه ، 2007 موديل ، باسات  واجن فولكس ماركة ، 874 - س م ص لوحات السيارة .1

319251. 

 رقم موتور ، 121025 رقم شاسيه ، 2007 موديل ، باسات  واجن فولكس ماركة ، 241 - س م ع لوحات السيارة .2

380871. 

 1514   برقم    20200212:  تاريخ ، 2007 موديل ، جيتا  واجن فولكس ماركة ، 962 - س م ص لوحات السيارة .3

 .28982 رقم موتور ، 21184 رقم شاسيه ،  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي عوض قطب ماهر محسن -  483

 رقم موتور ، 179724 رقم شاسيه ، 2007 موديل ، جيتا  واجن فولكس ماركة ، 143 - أ ن ف لوحات السيارة .4

 1514   برقم    20200212:  تاريخ ،. 55322

 .28982 رقم موتور ، 21184 رقم شاسيه ،  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مسعد موريس ماجد -  484

 رقم موتور ، 179724 رقم شاسيه ، 2007 موديل ، جيتا  واجن فولكس ماركة ، 143 - أ ن ف لوحات السيارة .4

 1514   برقم    20200212:  تاريخ ،. 55322

:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عدوي علي اللطيف عبد حسن عادل -  485

 11116   برقم    20200212

 ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  486

 11116   برقم    20200212:  تاريخ

   برقم    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله على السيد احمد -  487

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ارةاد مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  488

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  489

11116 

    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  490

 11116   برقم

    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  491

 11116   برقم

   برقم    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمة محمد فتوح -  492

11116 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  493

 11116   برقم

:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عدوي علي اللطيف عبد حسن عادل -  494

 11116   برقم    20200212

 ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  495

 11116   برقم    20200212:  تاريخ

   برقم    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله على السيد احمد -  496

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  497

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  498

11116 

    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  499

 11116   برقم

    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  500

 11116   برقم

   برقم    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمة محمد فتوح -  501

11116 

    20200212:  تاريخ ،(  اكديما)  شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  502

 11116   برقم

   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عدوي علي اللطيف عبد نحس عادل -  503

11116 

:  تاريخ ، افراد ممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  504

 11116   برقم    20200212

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله على السيد احمد -  505

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  506

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  507

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  508

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  509

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمة محمد فتوح -  510

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  511

:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عدوي علي اللطيف عبد حسن عادل -  512

 11116   برقم    20200212



 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

 المهن نقابات اتحاد عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  513

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، الطبية

    20200212:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله على السيد احمد -  514

 11116   برقم

    20200212:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  515

 11116   برقم

    20200212:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  516

 11116   برقم

:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  517

 11116   برقم    20200212

:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم بدهللاع ابراهيم فتحى -  518

 11116   برقم    20200212

    20200212:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمة محمد فتوح -  519

 11116   برقم

:  تاريخ ، الطبية المهن نقابات اتحاد عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  520

 11116   برقم    20200212

   برقم    20200212:  تاريخ ، افرد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عدوي علي اللطيف عبد حسن عادل -  521

11116 

:  تاريخ ، افرد ممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  522

 11116   برقم    20200212

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افرد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله على السيد احمد -  523

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افرد ممثل  دارةا مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  524

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افرد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  525

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افرد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  526

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افرد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  527

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افرد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمة محمد فتوح -  528

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افرد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  529

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عدوي علي اللطيف عبد حسن عادل -  530

11116 

:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  بمنتد وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  531

 11116   برقم    20200212

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله على السيد احمد -  532

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  533



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  534

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  535

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  536

11116 

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمة محمد فتوح -  537

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)  ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  538

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عدوي علي اللطيف عبد حسن عادل -  539

11116 

:  تاريخ ، افراد ممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  540

 11116   برقم    20200212

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله على السيد احمد -  541

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  542

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  543

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  544

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  545

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمة محمد فتوح -  546

 11116   برقم    20200212:  تاريخ ، افراد ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  547

:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عدوي علي اللطيف عبد حسن عادل -  548

 11116   برقم    20200212

 ،( اكديما) الشركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  549

 11116   برقم    20200212:  تاريخ

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله على السيد احمد -  550

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على ابراهيم السيد -  551

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  552

11116 

    20200212:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  553

 11116   برقم

    20200212:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  554

 11116   برقم



 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

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمة محمد فتوح -  555

11116 

    20200212:  تاريخ ،( اكديما) الشركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  556

 11116   برقم

    20200212:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عدوي علي اللطيف عبد حسن عادل -  557

 11116   برقم

 ،( اكديما)   للشركة ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى احمد كيالنى محمد سعيد احمد -  558

 11116   برقم    20200212:  تاريخ

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ليله على السيد احمد -  559

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبيد على مابراهي السيد -  560

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد محمود حمدى -  561

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النقلي محمود حسن عاطف -  562

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عبدهللا ابراهيم فتحى -  563

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالمة محمد فتوح -  564

11116 

   برقم    20200212:  تاريخ ،( اكديما)   للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدمياطي علي محمد ماهر -  565

11116 

 بروموسيونس دي اأالفيس شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حجازي محمد حمدي محمود -  566

 3483   برقم    20200212:  تاريخ ، Merritt Edward Guant جوانت ادوارد ميريت من بدال   -.ايه.اس امبريسارياليس

 بروموسيونس دي أالفيسا شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حجازي محمد حمدي محمود -  567

 3483   برقم    20200212:  تاريخ ، Merritt Edward Guant جوانت ادوارد ميريت من بدال   -.ايه.اس امبريسارياليس

 دي أالفيسا شركة عن ممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  إبراهيم أل علي بن أحمد بن محمد -  568

    20200212:  تاريخ ، Merritt Edward Guant جوانت ادوارد ميريت من بدال   -.ايه.اس امبريسارياليس بروموسيونس

 3483   برقم

 دي أالفيسا شركة عن ممثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  إبراهيم أل علي بن أحمد بن محمد -  569

    20200212:  تاريخ ، Merritt Edward Guant جوانت ادوارد ميريت من بدال   -.ايه.اس امبريسارياليس بروموسيونس

 3483   برقم

 بروموسيونس دي أالفيسا شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حجازي محمد حمدي محمود -  570

 3483   برقم    20200212:  تاريخ ، سنوات ثاللث لمدة المجلس مده تجديد - ايه.اس امبريسارياليس

 بروموسيونس دي أالفيسا شركة عن ممثال    ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حجازي محمد حمدي محمود -  571

 3483   برقم    20200212:  تاريخ ، سنوات ثاللث لمدة المجلس مده تجديد - ايه.اس امبريسارياليس



 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

 دي أالفيسا شركة عن ممثال    منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  إبراهيم أل علي بن أحمد بن محمد -  572

 3483   برقم    20200212:  تاريخ ، سنوات ثاللث لمدة المجلس مده تجديد - ايه.اس امبريسارياليس بروموسيونس

 دي أالفيسا شركة عن ممثال    منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  إبراهيم أل علي بن أحمد بن محمد -  573

 3483   برقم    20200212:  تاريخ ، سنوات ثاللث لمدة المجلس مده تجديد - ايه.اس امبريسارياليس بروموسيونس

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مصري فاروق محمد مصطفى -  574

 أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 ويكون 000000000000000000000000مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء

 و اإلدارة مجلس رئيس نائب- العايدي علي رمضان رائد/  السيد و اإلدارة مجلس رئيس -مصري فاروق محمد مصطفى/ للسيد

:  تاريخ ، وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردين أو مجتمعين إدارة مجلس عضو مصري فاروق محمد رائد/  السيد

 5054   برقم    20200212

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مصري فاروق محمد مصطفى -  575

 وضمن ولمصلحتها الشركة باسم والسيارات واالراضى الشركة ألصول الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك الحكومية

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين فى الحق ولهم والرهن القرض عقود على التوقيع وكذلك أغراضها

 الخاصة والتسويقية التجارية العالقات جميع و والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع وأجورهم

   برقم    20200212:  تاريخ ، تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة إبرام ومنها مصر وخارج داخل الشركة بمنتجات

5054 

 مع التعامل حق و باآلجل أو بالنقد الشركة بمعامالت  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مصري فاروق محمد مصطفى -  576

 وكافة الضمان وشهادات خطابات وإصدار الحسابات وفتح وغلق الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع

 5054   برقم    20200212:  تاريخ ، منفردين أو مجتمعين والمصارف نوك الب مع التعامل صور

 والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جعفر محمد نور نظيم ياسر الرحمن عبد -  577

 وتمثيل الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وله منفردا جعفر محمد نور نظيم ياسر/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 فى بالتصرف  منفردا الحق وله سنويا االرباح من% 12.5 نسبه االداره مقابل له ويصرف والبنوك الجهات كافة امام الشركه

 4060   برقم    20200213:  تاريخ ، وخالفه نره او بيع من الشركه اصول

 والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جعفر محمد نور نظيم ياسر الرحمن عبد -  578

 وتمثيل الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وله منفردا جعفر محمد نور نظيم ياسر/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 فى بالتصرف  منفردا الحق وله سنويا االرباح من% 12.5 نسبه االداره مقابل له ويصرف والبنوك الجهات كافة امام الشركه

 4060   برقم    20200213:  تاريخ ، وخالفه رهن او بيع من الشركه اصول

 الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  موصى شريك  تضامن شركة  محمد نور نظيم ياسر الدين حسام -  579

 كافة امام الشركه وتمثيل الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وله منفردا جعفر محمد نور نظيم ياسر/ المتضامن للشريك الرسميه

 بيع من الشركه اصول فى بالتصرف  منفردا الحق وله سنويا االرباح من% 12.5 نسبه االداره مقابل له ويصرف والبنوك الجهات

 4060   برقم    20200213:  تاريخ ، وخالفه رهن او

 الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد نور نظيم ياسر الدين حسام -  580

 كافة امام الشركه وتمثيل الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وله منفردا جعفر محمد نور نظيم ياسر/ المتضامن للشريك الرسميه

 بيع من الشركه اصول فى بالتصرف  منفردا الحق وله سنويا االرباح من% 12.5 نسبه االداره مقابل له ويصرف والبنوك الجهات

 4060   برقم    20200213:  تاريخ ، وخالفه رهن او

 الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق ونيك  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  رشدى الرحمن عبد محمد -  581

 كافة امام الشركه وتمثيل الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وله منفردا جعفر محمد نور نظيم ياسر/ المتضامن للشريك الرسميه

 بيع من الشركه اصول فى بالتصرف  منفردا الحق وله سنويا االرباح من% 12.5 نسبه االداره مقابل له ويصرف والبنوك الجهات

 4060   برقم    20200213:  تاريخ ، وخالفه رهن او

 الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  رشدى الرحمن عبد محمد -  582

 كافة امام الشركه وتمثيل الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وله منفردا جعفر محمد نور نظيم ياسر/ المتضامن للشريك الرسميه



 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

 بيع من الشركه اصول فى بالتصرف  منفردا الحق وله سنويا االرباح من% 12.5 نسبه االداره مقابل له ويصرف والبنوك الجهات

 4060   برقم    20200213:  تاريخ ، وخالفه رهن او

 الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جعفر نور نظيم ياسر -  583

 الجهات كافة امام الشركه وتمثيل الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وله منفردا جعفر محمد نور نظيم ياسر/ المتضامن للشريك

 رهن او بيع من الشركه اصول فى بالتصرف  منفردا الحق وله سنويا االرباح من% 12.5 نسبه االداره مقابل له ويصرف والبنوك

 4060   برقم    20200213:  تاريخ ، وخالفه

 الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جعفر نور نظيم ياسر -  584

 الجهات كافة امام الشركه وتمثيل الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وله منفردا جعفر محمد نور نظيم ياسر/ المتضامن للشريك

 رهن او بيع من الشركه اصول فى بالتصرف  منفردا الحق وله سنويا االرباح من% 12.5 نسبه االداره مقابل له ويصرف والبنوك

 4060   برقم    20200213:  تاريخ ، وخالفه

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ،   معا مدير  محدودة مسئولية ذات  سليم عبدالواحد يحيي حسام -  585

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سليم عبدالواحد يحيي حسام -  586

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد السيد محمد -  587

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد السيد محمد -  588

 ولهما الغير مع عالقتها في الشركه المديرون/  المدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سليم عبدالواحد يحيي حسام -  589

 او القانون او الشركه عقد صراحه به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركه الداره السلطات اوسع الصدد هذا في مجتمعين

 في الحق مجتمعين  سليم عبدالواحد يحيي حسام/  والسيد السيد محمد السيد محمد/  السيد وللمديرين  العامه للجمعيه التنفيذيه الئحته

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافه

 ولهما الغير مع عالقتها في الشركه المديرون/  المدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سليم عبدالواحد يحيي حسام -  590

 او القانون او الشركه عقد صراحه به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركه الداره السلطات اوسع الصدد هذا في مجتمعين

 في الحق مجتمعين  سليم عبدالواحد يحيي حسام/  والسيد السيد محمد السيد محمد/  السيد وللمديرين  العامه للجمعيه التنفيذيه الئحته

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافه

 ولهما الغير مع عالقتها في الشركه المديرون/  المدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد السيد محمد -  591

 او القانون او الشركه عقد صراحه به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركه الداره السلطات اوسع الصدد هذا في مجتمعين

 في الحق مجتمعين  سليم عبدالواحد يحيي حسام/  والسيد السيد محمد السيد محمد/  السيد وللمديرين  العامه للجمعيه التنفيذيه الئحته

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافه

 ولهما الغير مع عالقتها في الشركه المديرون/  المدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد السيد محمد -  592

 او القانون او الشركه عقد صراحه به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركه الداره السلطات اوسع الصدد هذا في مجتمعين

 في الحق مجتمعين  سليم عبدالواحد يحيي حسام/  والسيد السيد محمد السيد محمد/  السيد وللمديرين  العامه للجمعيه التنفيذيه الئحته

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافه

 وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سليم عبدالواحد يحيي حسام -  593

 وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافه والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 ومصلحه التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحه امام التوقيع حق ولهما والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق لهما

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما اجورهم و مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما الضرائب

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ، العقود كافه وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل



 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

 وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سليم عبدالواحد يحيي حسام -  594

 وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافه والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 ومصلحه التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحه امام التوقيع حق ولهما والبيع الشراء عقود علي وقيعالت حق لهما

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما اجورهم و مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما الضرائب

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ، العقود كافه وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل

 وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد السيد محمد -  595

 وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافه والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 ومصلحه التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحه امام التوقيع حق ولهما والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق لهما

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما اجورهم و مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما الضرائب

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ، العقود كافه وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل

 وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد السيد محمد -  596

 وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافه والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 ومصلحه التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحه امام التوقيع حق ولهما والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق لهما

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض قح ولهما اجورهم و مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما الضرائب

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ، العقود كافه وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل

 بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سليم عبدالواحد يحيي حسام -  597

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او

 بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  سليم عبدالواحد يحيي حسام -  598

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او

 او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد السيد محمد -  599

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل

 او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد السيد محمد -  600

 7785   برقم    20200213:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل

 االداره مجلس رئيس احمد حسن سيد محمد/  السيد تفويض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد باريديس عائشه -  601

 كافه مع والتعامل الشركه عن مجتمعين او منفردين والتوقيع االداره حق في االداره مجلس عضو احمد باريديس عائشه/  والسيده

 كافه في والتعامل واالقتراض وااليداع والسحب الحسابات بفتح البنوك كافه مع والتعامل حكوميه والغير الحكوميه الجهات

   برقم    20200216:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل ذلك سبيل في وله للشركه الخاصه البنكيه المعامالت

8718 

 كل هاوتعهدات الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سالم ابراهيم الحميد عبد -  602

 وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق وللمجلس,  األدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 94116   برقم    20200216:  تاريخ ،.  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وأن مفوضين

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم محمد ابراهيم عماد -  603

 وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق وللمجلس,  األدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 94116   برقم    20200216:  تاريخ ،.  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وأن مفوضين

 شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  منتدب عضو  مساهمة شركة  عطوط على محمد منى -  604

 وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق وللمجلس,  األدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض

 94116   برقم    20200216:  تاريخ ،.  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم

 94116   برقم    20200216:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سالم ابراهيم الحميد عبد -  605

 94116   برقم    20200216:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم محمد ابراهيم عماد -  606



 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

 94116   برقم    20200216:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  عطوط على محمد منى -  607

 محمد محمد ابراهيم/  السيد تفويض -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سودان محمد محمد ابراهيم -  608

    20200216:  تاريخ ،.  لحسابها و الشركة لصالح صورها بكافه الثابته االصول بيع و شراء في - االداره مجلس رئيس - سودان

 34302   برقم

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جابر كامل نهلة -  609

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جابر كامل نهلة -  610

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جروان منير -  611
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 ويحق مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها

 علي والتوقيع الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في وذلك منفردا الشركة عن التوقيع له

 البيع وعقود االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات
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 علي والتوقيع الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في وذلك منفردا الشركة عن التوقيع له



 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

 البيع وعقود االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الثمن وقبض والشراء

 الشركة معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جروان منير -  631

 ويحق مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها

 علي والتوقيع الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في وذلك منفردا الشركة عن التوقيع له

 البيع وعقود االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الثمن وقبض والشراء

 الشركة معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جروان منير -  632

 ويحق مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و عهداتوالت المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها

 علي والتوقيع الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في وذلك منفردا الشركة عن التوقيع له

 البيع وعقود االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات
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 مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة

 الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في وذلك منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق

 االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الثمن وقبض والشراء البيع وعقود
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 الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في وذلك منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق

 االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الثمن وقبض والشراء البيع وعقود
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 الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في وذلك منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق

 االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الثمن وقبض والشراء البيع وعقود

 معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  منتدب عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد كريم -  636

 مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة

 الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في وذلك منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق

 االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الثمن وقبض والشراء البيع وعقود

 وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد محمد -  637

 وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة معامالت

 الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في وذلك منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق مفوضين

 وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع الجارية

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الثمن وقبض والشراء البيع وعقود االيجار

 وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد محمد -  638

 وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة معامالت

 الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في وذلك منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق مفوضين

 وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع الجارية

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الثمن وقبض والشراء البيع وعقود االيجار



 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

 والتوقيع امامها الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع والتعامل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جابر كامل نهلة -  639

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت علي

 والتوقيع امامها الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع والتعامل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جابر كامل نهلة -  640
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 علي والتوقيع امامها الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع والتعامل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جروان منير -  642
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 امامها الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع والتعامل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد -  643

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت علي والتوقيع

 امامها الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع والتعامل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد -  644
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 امامها الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع والتعامل  منتدب عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد كريم -  645
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 امامها الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع والتعامل  منتدب عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد كريم -  646
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 الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع والتعامل  ادارة مجلس عضو  ةمساهم شركة  العال عبد السيد العال عبد محمد -  647
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 الشركة معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جابر كامل نهلة -  649

 ويحق مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها

 والتوقيع الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له

 البيع وعقود االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء

 الشركة معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جابر كامل نهلة -  650

 ويحق مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها

 والتوقيع الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له

 البيع وعقود االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء

 الشركة معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جروان منير -  651

 ويحق مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها

 والتوقيع الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له

 البيع وعقود االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء

 الشركة معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جروان منير -  652

 ويحق مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها

 والتوقيع الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له



 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

 البيع وعقود االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء

 معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد -  653

 مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة

 الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق

 االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء البيع وعقود

 معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد -  654

 مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة

 الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق

 االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء البيع وعقود

 معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  منتدب عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد كريم -  655

 مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة

 الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق

 االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء البيع وعقود

 معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  منتدب عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد كريم -  656

 مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة

 الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق

 االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  راضاالقت - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء البيع وعقود

 وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد محمد -  657

 وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة معامالت

 الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق مفوضين

 وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع الجارية

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء البيع وعقود االيجار

 وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد محمد -  658

 وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة معامالت

 الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق مفوضين

 وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع الجارية

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء البيع وعقود االيجار

 علي التوقيع و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جابر كامل نهلة -  659

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت

 علي التوقيع و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جابر كامل نهلة -  660

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت

 علي التوقيع و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جروان منير -  661

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت

 علي التوقيع و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جروان منير -  662

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت



 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

 و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد -  663

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت علي التوقيع

 و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد -  664

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت علي التوقيع

 و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  منتدب عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد كريم -  665

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت علي التوقيع

 و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  منتدب عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد كريم -  666

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت علي التوقيع

 الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد محمد -  667

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت علي التوقيع و

 الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد محمد -  668

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت علي التوقيع و

 الشركة معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جابر كامل نهلة -  669

 ويحق مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها

 والتوقيع الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له

 البيع وعقود االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء

 الشركة معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جابر كامل نهلة -  670

 ويحق مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها

 والتوقيع الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له

 البيع وعقود االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء

 الشركة معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جروان منير -  671

 ويحق مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها

 والتوقيع الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة مالتمعا جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له

 البيع وعقود االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء

 الشركة معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جروان منير -  672

 ويحق مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها

 والتوقيع الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له

 البيع وعقود االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء

 معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد -  673

 مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة

 الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق

 االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء البيع وعقود

 معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد -  674

 مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة

 الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق



 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

 االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء البيع وعقود

 معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  منتدب عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد كريم -  675

 مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة

 الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق

 االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء البيع وعقود

 معامالت وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  منتدب عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد كريم -  676

 مفوضين وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة

 الجارية الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق

 االيجار وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء البيع وعقود

 وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العال دعب السيد العال عبد محمد -  677

 وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة معامالت

 الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق مفوضين

 وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع الجارية

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء البيع وعقود االيجار

 وعلي الشيكات علي التوقيع في منفردا الحق له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد محمد -  678

 وكالء او مديرين يعيين ان في الحق و والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع يفوضه شخص وكل ذلك وتعهداتها الشركة معامالت

 الحسابات فتح من)  البنوك جميع مع التعامل و الشركة معامالت جميع في ذلك و منفردا الشركة عن التوقيع له ويحق مفوضين

 وعقود الرهون اجراء في كذلك و(  الخ  االقتراض - الضمان خطابات - االعتمادات - وصرفها الشيكات علي والتوقيع الجارية

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ، الثمن وقبض والسندات االسهم وبيع الصمن وقبض والشراء البيع وعقود االيجار

 علي التوقيع و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جابر كامل نهلة -  679

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت

 علي التوقيع و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جابر كامل نهلة -  680

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت

 علي التوقيع و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جروان منير -  681

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت

 علي التوقيع و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جروان منير -  682

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت

 و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد -  683

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت علي التوقيع

 و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد -  684

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت علي التوقيع

 و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  منتدب عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد كريم -  685

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت علي التوقيع

 و الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  منتدب عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد كريم -  686

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت علي التوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد محمد -  687

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل كةالشر معامالت علي التوقيع و

 الشركة وتمثيل الحكومية الجهات كافة مع التعامل و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العال عبد السيد العال عبد محمد -  688

 1840   برقم    20200217:  تاريخ ،.  سبق ما كل في الغير وتوكيل الشركة معامالت علي التوقيع و

 بأسم التعامل في الحق منفردا االدارة مجلس لرئيس يكون  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمود محمد ياسر اسماء -  689

 وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال قطاع و حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

  والرهن االقتراض و العقود علي التوقيع وحق حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

    

 مستخدمي وعزل تعين في الحق وله أغراضها وضمن  ولتحقيق ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل الشركة أصول وبيع وشراء

   برقم    20200217:  تاريخ ، وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

8755 

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنية المستندات كافة وتسديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمود محمد ياسر اسماء -  690

:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 8755   برقم    20200217

 رئيس   سالم محمد ابراهيم الحميد عبد/  للدكتور يكون .1  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سالم ابراهيم الحميد عبد -  691

 وضمن الشركة باسم التعامل في لحقا مجتمعين أو منفردين  المنتدب العضو عطعوط على محمد منى/  والدكتورة االدارة مجلس

 التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام أغراضها

 وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 94116   برقم    20200217:  تاريخ ، وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سالم ابراهيم الحميد عبد -  692

 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

 94116   برقم    20200217:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة

 باسم التعامل حق منفردا   اإلدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  االمام السعيد محمد مرتضى سامر -  693

   الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 االستثمار وزارة  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 والتعامل والجمارك  رورالم وإدارة  الضرائب ومصلحة التجارية والغرفة التجاري والسجل العقاري والشهر االجتماعية والتأمينات  

 وتحديد ابرام وكذلك الشركة الدارة  الالزمة الحكومية والمصالح الهيئات كافة مع والتعامل وفصلهم موظفين تعيين من اإلداري

 8769   برقم    20200217:  تاريخ ، الشركات مع والتعاقدات العقود وتجديد

 البنوك  كافة امام والتوقيع التعامل حق وكذلك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  االمام السعيد محمد مرتضى سامر -  694

 الحسابات وغلق وفتح والدئنة  المدينة الحسابات علي المصادقة وحق والسحب الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف

 وعقد البنوك ودائع وفك والمصارف  البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات وإصدار االصول وبيع

 المصرية المصالح كافة مع والتعامل  وخارجها  العربية مصر جمهورية داخل البنوك كافة امام المصرفية االعمال وكافة القروض

 8769   برقم    20200217:  تاريخ ، اإلدارة مجلس لرئيس يكون والهيئات الوزرات كافة امام بها ومايرتبط بالخارج

 توكيل حق وله الشركة أصول بيع وكذلك منفردا     ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  االمام السعيد محمد مرتضى سامر -  695

 8769   برقم    20200217:  تاريخ ،. ماذكر اوبعض كل في الغير تفويض او

/  السيد من بدال لاللومنيوم مصر ةشرك عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محرم محمود محرم جمال محمد -  696

 محرم محمود محرم جمال محمد/المحاسب السيد:_ التالي النحو على الشركه عن التوقيع حق اصبح -2 حسن عبدالستار الظاهر عبد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 للتوقيع(ثاني توقيع" )المنتدب العضو" عبدهللا محمد عبدالمريد طارق محمد/ السيد مع مجتمعا( اول توقيع" )االداره مجلس رئيس" 

 امام الشركه الغراض و الشركه باسم غيرها و الثابته االصول و المنقوالت كذلك و للعقارات االيجارات و الشراء عقود على

 1798   برقم    20200217:  تاريخ ، الحكوميه الرسميه الجهات كافه و التوثيق و العقاري الشهر مصلحه

 كذلك و,  الخاص القطاع و العام االعمال قطاع و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محرم محمود محرم جمال محمد -  697

 عقود على التوقيع و المرور ادارات امام التمثيل و بيعها توكيالت ابرام و الشركه لصالح السيارات شراء و بيع عقود على التوقيع

 لدى التوقيع حق له من اصبح. ذكر ما بعض او كل في تفويضه او الغير توكيل حق لهما و المعدات و لالالت التمويلي التاجير

 محمود محرم جمال محمد/ المحاسب السيد-1:_من لكال بالشركه الخاصه الشيكات صرف و الماليه الهيئات و المصارف و البنوك

 1798   برقم    20200217:  تاريخ ، عبدالمعبود شريف/الدكتور السيد مع مجتمعا( اإلدارة مجلس رئيس)محرم

 -2(:االداره مجلس رئيس نائب)ابوالمجد اسماعيل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محرم محمود محرم جمال محمد -  698

 هللا عبد محمد المريد عبد طارق محمد/المهندس مع مجتمعا( اإلدارة مجلس رئيس)محرم محمود محرم جمال محمد/ المحاسب السيد

 السيد مع مجتمعا( االداره مجلس رئيس نائب) المجد ابو اسماعيل عبدالمعبود يفشر/الدكتور السيد -3( المنتدب العضو)

 مجلس رئيس)محرم محمود محرم جمال محمد/ المحاسب السيد-4( المنتدب العضو) عبدهللا محمد عبدالمريد طارق محمد/المهندس

 1798   برقم    20200217:  تاريخ ، سيدال -5( المالى المدير) الرباط أكمل الناصر شادى/ األستاذ مع مجتمعا( اإلدارة

 هللا عبد محمد المريد عبد طارق محمد/ المهندس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محرم محمود محرم جمال محمد -  699

 إسماعيل المعبود عبد شريف/ الدكتور السيد -6( المالى المدير) الرباط أكمل الناصر شادى/ األستاذ مع مجتمعا( المنتدب العضو)

    20200217:  تاريخ ،(. المالى المدير) الرباط أكمل الناصر شادى/ األستاذ مع مجتمعا( اإلدارة مجلس رئيس نائب) المجد أبو

 1798   برقم

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيــــــع االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  سيد عواد سيد محمود -  700

 فى الحق ولهمـــــا ، منفردين أو مجتمعين عبدالقادر سيد عواد سيد محمود ، القادر عبد سيد عواد سيد/  المتضــــامنين للشــــريكين

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه بأسم التعامل

 وفتــــح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من المصارف و البنــــــوك جميــــع مع التعامـــــل كذلك و اشكالهم بكافه الخاص

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيــــــع االدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  سيد عواد سيد محمود -  701

 فى الحق ولهمـــــا ، منفردين أو مجتمعين عبدالقادر سيد عواد سيد محمود ، القادر عبد سيد عواد سيد/  المتضــــامنين للشــــريكين

 القطاع و عمالاال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه بأسم التعامل

 وفتــــح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من المصارف و البنــــــوك جميــــع مع التعامـــــل كذلك و اشكالهم بكافه الخاص

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيــــــع االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  سيد عواد سيد محمود -  702

 فى الحق ولهمـــــا ، منفردين أو مجتمعين عبدالقادر سيد عواد سيد محمود ، القادر عبد سيد عواد سيد/  المتضــــامنين للشــــريكين

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه بأسم التعامل

 وفتــــح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من المصارف و البنــــــوك جميــــع مع التعامـــــل كذلك و اشكالهم بكافه الخاص

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيــــــع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالقادر سيد  عواد سيد -  703

 فى الحق ولهمـــــا ، منفردين أو مجتمعين عبدالقادر سيد عواد سيد محمود ، القادر عبد سيد عواد سيد/  المتضــــامنين للشــــريكين

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه بأسم التعامل

 وفتــــح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من المصارف و البنــــــوك جميــــع مع التعامـــــل كذلك و اشكالهم بكافه الخاص

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيــــــع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالقادر سيد  عواد سيد -  704

 فى الحق ولهمـــــا ، منفردين أو مجتمعين عبدالقادر سيد عواد سيد محمود ، القادر عبد سيد عواد سيد/  المتضــــامنين للشــــريكين

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه بأسم التعامل

 وفتــــح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من المصارف و البنــــــوك جميــــع مع التعامـــــل كذلك و اشكالهم بكافه الخاص

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار حسابات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيــــــع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالقادر سيد  عواد سيد -  705

 فى الحق ولهمـــــا ، منفردين أو مجتمعين عبدالقادر سيد عواد سيد محمود ، القادر عبد سيد عواد سيد/  المتضــــامنين للشــــريكين

 القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه بأسم التعامل

 وفتــــح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من المصارف و البنــــــوك جميــــع مع التعامـــــل كذلك و اشكالهم بكافه الخاص

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 جميع مع التعامل صور وكافه الرهن و االقتراض وحق الضمان  متضامن شريك  تضامن شركة  سيد عواد سيد محمود -  706

 و العقــــاريه وممتلكاتها الشركه الصول الرهن و والبيــــــع الشـــراء عقود على التوقيــع حق لهما وكذلك المصارف و البنوك

 الضرائب مصلحه و التجارى السجل مع التعامل و العقارى الشــــهر مصلحه امام التوقيع حق ولهما الســـــيارات و  االراضى

 يعوتوق المبالغ ودفع قبض فى الحق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمي عزل و  تعيين فى الحق ولهما

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، التجاريه و االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل

 جميع مع التعامل صور وكافه الرهن و االقتراض وحق الضمان  متضامن شريك  بسيطة توصية  سيد عواد سيد محمود -  707

 و العقــــاريه وممتلكاتها الشركه الصول الرهن و والبيــــــع الشـــراء عقود على التوقيــع حق لهما وكذلك المصارف و البنوك

 الضرائب مصلحه و التجارى السجل مع التعامل و العقارى الشــــهر مصلحه امام التوقيع حق ولهما الســـــيارات و  االراضى

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض فى الحق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمي عزل و  تعيين فى الحق ولهما

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، التجاريه و االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل

 جميع مع التعامل صور وكافه الرهن و االقتراض وحق الضمان  متضامن شريك  تضامن شركة  سيد عواد سيد محمود -  708

 و العقــــاريه وممتلكاتها الشركه الصول الرهن و والبيــــــع الشـــراء عقود على التوقيــع حق لهما وكذلك المصارف و البنوك

 الضرائب مصلحه و التجارى السجل مع التعامل و العقارى الشــــهر مصلحه امام التوقيع حق ولهما الســـــيارات و  االراضى

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض فى الحق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمي عزل و  تعيين فى الحق ولهما

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، التجاريه و االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل

 جميع مع التعامل صور وكافه الرهن و االقتراض وحق الضمان  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالقادر سيد  عواد سيد -  709

 و العقــــاريه وممتلكاتها الشركه الصول الرهن و والبيــــــع الشـــراء عقود على التوقيــع حق لهما وكذلك المصارف و البنوك

 الضرائب مصلحه و التجارى السجل مع التعامل و العقارى الشــــهر مصلحه امام التوقيع حق ولهما الســـــيارات و  االراضى

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض فى الحق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمي عزل و  تعيين فى الحق ولهما

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، التجاريه و االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل

 جميع مع التعامل صور وكافه الرهن و االقتراض وحق الضمان  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالقادر سيد  عواد سيد -  710

 و العقــــاريه وممتلكاتها الشركه الصول الرهن و والبيــــــع الشـــراء عقود على التوقيــع حق لهما وكذلك المصارف و البنوك

 الضرائب مصلحه و التجارى السجل مع التعامل و العقارى الشــــهر مصلحه امام التوقيع حق ولهما الســـــيارات و  االراضى

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض فى الحق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمي عزل و  تعيين فى الحق ولهما

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، التجاريه و االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل

 جميع مع التعامل صور وكافه الرهن و االقتراض وحق الضمان  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالقادر سيد  عواد سيد -  711

 و العقــــاريه وممتلكاتها الشركه الصول الرهن و والبيــــــع الشـــراء عقود على التوقيــع حق لهما وكذلك المصارف و البنوك

 الضرائب مصلحه و التجارى السجل مع التعامل و ىالعقار الشــــهر مصلحه امام التوقيع حق ولهما الســـــيارات و  االراضى

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض فى الحق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمي عزل و  تعيين فى الحق ولهما

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، التجاريه و االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل

 بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافه وابرام  متضامن شريك  تضامن شركة  سيد عواد سيد محمود -  712

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركه

 بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافه وابرام  متضامن شريك  بسيطة توصية  سيد عواد سيد محمود -  713

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركه

 بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافه وابرام  متضامن شريك  تضامن شركة  سيد عواد سيد محمود -  714

 442   برقم    20200218:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافه وابرام  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالقادر سيد  عواد سيد -  715

   برقم    20200218:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت

442 

 تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافه وابرام  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالقادر سيد  عواد سيد -  716

   برقم    20200218:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت

442 

 تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافه وابرام  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالقادر سيد  عواد سيد -  717

   برقم    20200218:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت

442 

:  تاريخ ، متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  سيد عواد سيد محمود -  718

 442   برقم    20200218

:  تاريخ ، متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  سيد عواد سيد محمود -  719

 442   برقم    20200218

:  تاريخ ، متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل  متضامن شريك  تضامن شركة  سيد عواد سيد محمود -  720

 442   برقم    20200218

:  تاريخ ، متضامن ريكش الي موصي شريك من صفته تحويل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالقادر سيد  عواد سيد -  721

 442   برقم    20200218

:  تاريخ ، متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالقادر سيد  عواد سيد -  722

 442   برقم    20200218

:  تاريخ ، متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالقادر سيد  عواد سيد -  723

 442   برقم    20200218

)  االكتتاب تغطيه و لترويج بلتون لشركة ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  السحراوي الدين صفي محمد صبحي محمد -  724

 1549   برقم    20200218:  تاريخ ،(  استقاله

 ،(  استقاله)  االكتتاب تغطيه و لترويج بلتون لشركة ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  حيدر على كمال مصطفى احمد -  725

 1549   برقم    20200218:  تاريخ

.  االكتتاب تغطيه و لترويج بلتون لشركة ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  السحراوي الدين صفي محمد صبحي محمد -  726

/ واألستاذ بولس سولاير شوقي ماجد/ األستاذ أسمائهم المذكور السادة من اثنين ألي الشركة عن التوقيع سلطات تصبح  -

 كافة أمام الشركة تمثيل وكذلك والغير البنوك أمام مجتمعين حيدر على كمال مصطفى أحمد/ واألستاذ يوسف الحنفى رشاد أسامة

 كافة وإبرام الشركة باسم عاملالت سبيل في االختصاصات كافة لهم وكذلك والبنوك حكومية والغير والحكومية الرسمية الجهات

 1549   برقم    20200218:  تاريخ ، العقود كافة على والتوقيع المعامالت من وغيرها والمصرفية البنكية المعامالت

 -.  االكتتاب تغطيه و لترويج بلتون لشركة ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  حيدر على كمال مصطفى احمد -  727

/ واألستاذ بولس سولاير شوقي ماجد/ األستاذ أسمائهم المذكور السادة من اثنين ألي الشركة عن التوقيع سلطات تصبح 

 كافة أمام الشركة تمثيل وكذلك والغير البنوك أمام مجتمعين حيدر على كمال مصطفى أحمد/ واألستاذ يوسف الحنفى رشاد أسامة

 كافة وإبرام الشركة باسم التعامل سبيل في االختصاصات كافة لهم وكذلك والبنوك حكومية والغير والحكومية الرسمية الجهات

 1549   برقم    20200218:  تاريخ ، العقود كافة على والتوقيع المعامالت من وغيرها والمصرفية البنكية المعامالت

 القروض على والحصول والغير البنوك أمام  منتدب عضو  مساهمة شركة  السحراوي الدين صفي محمد صبحي محمد -  728

 وبيع شراء حق ولهما بالشركة الخاصة والمستندات عقودها وتوقيع لذلك الالزمة والرهونات الضمانات وتقديم االئتمانية والتسهيالت

 الشهر أمام نهاع نيابة والتوقيع الشركة وتمثيل فيها طرفا   تكون التي التعاقدات على الشركة عن نيابة والتوقيع السيارات أنواع كافة

 الوكالء أو المديرين هؤالء يخولوا وأن مفوضين ووكالء المديرين تعيين في الحق ولهم التجاري والسجل التجارية والغرف العقاري



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20200218:  تاريخ ،. القضاه أمام الشركة تمثيل حق فقط اإلدارة مجلس لرئيس - مجتمعين الشركة عن التوقيع حق المفوضين

 1549   برقم

 والتسهيالت القروض على والحصول والغير البنوك أمام  منتدب عضو  مساهمة شركة  حيدر على كمال مصطفى احمد -  729

 أنواع كافة وبيع شراء حق ولهما بالشركة الخاصة والمستندات عقودها وتوقيع لذلك الالزمة والرهونات الضمانات وتقديم االئتمانية

 العقاري الشهر أمام عنها نيابة والتوقيع الشركة وتمثيل فيها طرفا   تكون التي التعاقدات على الشركة عن نيابة والتوقيع السيارات

 الوكالء أو المديرين هؤالء يخولوا وأن مفوضين ووكالء المديرين تعيين في الحق ولهم التجاري والسجل التجارية والغرف

    20200218:  تاريخ ،. القضاه أمام الشركة تمثيل حق فقط اإلدارة مجلس لرئيس - مجتمعين الشركة عن التوقيع حق المفوضين

 1549   برقم

.  متضامن شريك الي موصي شريك من صفته تحويل  متضامن شريك  بسيطة توصية  السلكاوي عبدالعزيز يحيي شريف -  730

 الدين تاج محمد اشرف محمد/  والسيد, السلكاوي حسانين امين عادل/  السيد للشركاء يكون -: ليصبح التوقيع و االداره بند تعديل

 والتوقيع االدارة حق منفردين او مجتمعين  السلكاوى العزيز عبد يحيى شريف/  والسيد,احمد محمد حسين احمد/  والسيد, الدسوقي

 العام والقطاع الحكومية وغير حكوميةال الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهم الجهات امام والمسئولية

 3663   برقم    20200218:  تاريخ ، التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع  متضامن شريك  بسيطة توصية  السلكاوي عبدالعزيز يحيي شريف -  731

 والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع

 ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت السيارات والبيع الشراء عقود على التوقيع في الحق لهم وكذلك اغراضها وضمن باسم ذلك وكل

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين حق ولهم

 3663   برقم    20200218:  تاريخ ، التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

 حق ولهم االجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق  متضامن شريك  بسيطة توصية  السلكاوي عبدالعزيز يحيي شريف -  732

 .ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل

 عبد يحيى شريف/  السيد والرابع, احمد محمد حسين احمد \السيد والثالث الدسوقي الدين تاج اشرف محمد \السيد الثاني وللشركاء

 واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن االقتراض عقود على التوقيع حق فقط مجتمعين السلكاوى العزيز

 3663   برقم    20200218:  تاريخ ،. ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل

 مجلس رئيس حسين محمد زكريا إبراهيم/  للسيد يكون  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين محمد زكريا إبراهيم -  733

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق مجتمعين أو منفردين االدارة مجلس عضو الباز حسنين علي حسن أيمن/  والسيد االدارة

 التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام أغراضها

 وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 7589   برقم    20200219:  تاريخ ، لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض

 مجلس رئيس حسين محمد زكريا إبراهيم/  للسيد يكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الباز حسنين على حسن أيمن -  734

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق مجتمعين أو منفردين االدارة مجلس عضو الباز حسنين علي حسن أيمن/  والسيد االدارة

 التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام أغراضها

 وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 7589   برقم    20200219:  تاريخ ، لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض

 مجلس رئيس حسين محمد زكريا هيمإبرا/  للسيد يكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الباز حسنين على حسن -  735

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق مجتمعين أو منفردين االدارة مجلس عضو الباز حسنين علي حسن أيمن/  والسيد االدارة

 التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام أغراضها

 وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 7589   برقم    20200219:  تاريخ ، لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين محمد زكريا إبراهيم -  736

 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

 80 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

 7589   برقم    20200219:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الباز حسنين على حسن أيمن -  737

 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

 7589   برقم    20200219:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة

 الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الباز حسنين على حسن -  738

 ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهما والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما الضرائب

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 7589   برقم    20200219:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او

 7589   برقم    20200219:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسين محمد زكريا إبراهيم -  739

 7589   برقم    20200219:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الباز حسنين على حسن أيمن -  740

 7589   برقم    20200219:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الباز حسنين على حسن -  741

 12/2/2020 يوم االداره مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  كامل احمد كامل انور محمد -  742

 بكافه والرهن االقتراض عقود كافه علي التوقيع في الحق له االداره مجلس رئيس - احمد كامل انور محمد/  المهندس السيد ان -:

 الخاصه الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه وامام الغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعها

 3984   برقم    20200220:  تاريخ ،.  الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل في الحق وله بذلك

 12/2/2020 يوم االداره مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  كامل احمد كامل انور محمد -  743

 بكافه والرهن االقتراض عقود كافه علي التوقيع في الحق له االداره مجلس رئيس - احمد كامل انور محمد/  المهندس السيد ان -:

 الخاصه الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه وامام الغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعها

 3984   برقم    20200220:  تاريخ ،.  الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل في الحق وله بذلك

 12/2/2020 يوم االداره مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  كامل احمد كامل انور محمد -  744

 بكافه والرهن االقتراض عقود كافه علي التوقيع في الحق له االداره مجلس رئيس - احمد كامل انور محمد/  المهندس السيد ان -:

 الخاصه الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه وامام الغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعها

 3984   برقم    20200220:  تاريخ ،.  الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل في الحق وله بذلك

 12/2/2020 يوم االداره مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس رئيس  تضامن شركة  كامل احمد كامل انور محمد -  745

 بكافه والرهن االقتراض عقود كافه علي التوقيع في الحق له االداره مجلس رئيس - احمد كامل انور محمد/  المهندس السيد ان -:

 الخاصه الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه وامام الغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعها

 3984   برقم    20200220:  تاريخ ،.  الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل في الحق وله بذلك

 12/2/2020 يوم االداره مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كامل احمد كامل انور محمد -  746

 بكافه والرهن االقتراض عقود كافه علي التوقيع في الحق له االداره مجلس رئيس - احمد كامل انور محمد/  المهندس السيد ان -:

 الخاصه الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه وامام الغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعها

 3984   برقم    20200220:  تاريخ ،.  الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل في الحق وله بذلك

 12/2/2020 يوم االداره مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كامل احمد كامل انور محمد -  747

 بكافه والرهن االقتراض عقود كافه علي التوقيع في الحق له االداره مجلس رئيس - احمد كامل انور محمد/  المهندس السيد ان -:

 الخاصه الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه وامام الغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعها

 3984   برقم    20200220:  تاريخ ،.  الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل في الحق وله بذلك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 12/2/2020 يوم االداره مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كامل احمد كامل انور محمد -  748

 بكافه والرهن االقتراض عقود كافه علي التوقيع في الحق له االداره مجلس رئيس - احمد كامل انور محمد/  المهندس السيد ان -:

 الخاصه الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه وامام الغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعها

 3984   برقم    20200220:  تاريخ ،.  الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل في الحق وله بذلك

 12/2/2020 يوم االداره مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  كامل احمد كامل انور محمد -  749

 بكافه والرهن االقتراض عقود كافه علي التوقيع في الحق له االداره مجلس رئيس - احمد كامل انور محمد/  المهندس السيد ان -:

 الخاصه الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه وامام الغير وا للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعها

 3984   برقم    20200220:  تاريخ ،.  الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل في الحق وله بذلك

 عضو.  الجيار انيس محمد حسن حسين/  السيد استقاله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صفا فهيم محمود سامح -  750

 7712   برقم    20200220:  تاريخ ، االداره مجلس عضو.  صفا فهيم محمود سامح/  السيد تعين -2 االداره مجلس

 عضو.  الجيار انيس محمد حسن حسين/  السيد استقاله  منتدب عضو  مساهمة شركة  الجيار انيس محمد حسن حسين -  751

 7712   برقم    20200220:  تاريخ ، االداره مجلس عضو.  صفا فهيم محمود سامح/  السيد تعين -2 االداره مجلس

 للسيد الممنوحه الصالحيات كافة منحه مع  الخبرة ذوى من منتدب عضو  مساهمة شركة  موافى زكى ابراهيم حسنى هانى -  752

 293   برقم    20200220:  تاريخ ، السابق المنتدب العضو - يوسف المنعم عبد عثمان حاتم/ 

/  للسيد الممنوحه الصالحيات كافة منحه مع  الخبرة ذوى من منتدب عضو  مساهمة شركة  يوسف عبدالمنعم عثمان حاتم -  753

 293   برقم    20200220:  تاريخ ، السابق المنتدب العضو - يوسف المنعم عبد عثمان حاتم

   برقم    20200220:  تاريخ ، استقاله  الخبرة ذوى من نتدبم عضو  مساهمة شركة  موافى زكى ابراهيم حسنى هانى -  754

293 

   برقم    20200220:  تاريخ ، استقاله  الخبرة ذوى من منتدب عضو  مساهمة شركة  يوسف عبدالمنعم عثمان حاتم -  755

293 

 مجلس بعضويه كرجالي عبدين مهمت/  السيد تمثيل والغاء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  يوجي جوكهان طاهر -  756

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ،.  التجاره و الصناعه و للمنسوجات جاليك كوجوك شركة عن االداره

 مجلس بعضويه كرجالي عبدين مهمت/  السيد تمثيل والغاء  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  اكسو ايدن -  757

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ،.  التجاره و الصناعه و للمنسوجات جاليك كوجوك شركة عن االداره

 مجلس بعضويه كرجالي عبدين مهمت/  السيد تمثيل والغاء  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جاليك كوجوك يشار -  758

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ،.  التجاره و الصناعه و للمنسوجات جاليك كوجوك شركة عن االداره

 بعضويه كرجالي عبدين مهمت/  السيد تمثيل والغاء  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  جاليك كوجوك يلماظ -  759

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ،.  التجاره و الصناعه و للمنسوجات جاليك كوجوك شركة عن االداره مجلس

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  يوجي جوكهان طاهر -  760

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ،   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  اكسو ايدن -  761

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جاليك كوجوك يشار -  762

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  جاليك كوجوك يلماظ -  763

 و الصناعه و للمنسوجات جاليك كوجوك شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  يوجي جوكهان طاهر -  764

 تمثيل الغاء و الخبره ذوي من اداره مجلس عضو1980/11/10مواليد اكسو ايدن/تعيين على الموافقه: السادس القرار. التجاره

 طبقا المساهمه التجاره و الصناعه و للمنسوجات جاليك كوجاك شركه عن االداره مجلس بعضويه كرجالي عبدين مهمت/ السيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 رئيس) yasar kucukcalik  جاليك كوجاك يشار/ السيد:  التالي النحو على ليصبح االداره مجلس تشكيل اعاده و المرفق للخطاب

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ، رئيس نائب) yilmaz kucukcalik جاليك كوجاك يلماظ/ السيد(.  االداره مجلس

 و الصناعه و للمنسوجات جاليك كوجوك شركة عن ممثل  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  اكسو ايدن -  765

 تمثيل الغاء و الخبره ذوي من اداره مجلس عضو1980/11/10واليدم اكسو ايدن/تعيين على الموافقه: السادس القرار. التجاره

 طبقا المساهمه التجاره و الصناعه و للمنسوجات جاليك كوجاك شركه عن االداره مجلس بعضويه كرجالي عبدين مهمت/ السيد

 رئيس) yasar kucukcalik  جاليك كوجاك يشار/ السيد:  التالي النحو على ليصبح االداره مجلس تشكيل اعاده و المرفق للخطاب

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ، رئيس نائب) yilmaz kucukcalik جاليك كوجاك يلماظ/ السيد(.  االداره مجلس

 و الصناعه و للمنسوجات جاليك كوجوك شركة عن ممثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جاليك كوجوك يشار -  766

 تمثيل الغاء و الخبره ذوي من اداره مجلس عضو1980/11/10مواليد اكسو ايدن/تعيين على الموافقه: السادس القرار. التجاره

 طبقا المساهمه التجاره و الصناعه و للمنسوجات جاليك كوجاك شركه عن االداره مجلس بعضويه كرجالي عبدين مهمت/ السيد

 رئيس) yasar kucukcalik  جاليك كوجاك يشار/ السيد:  التالي النحو على ليصبح االداره مجلس تشكيل اعاده و المرفق للخطاب

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ، رئيس نائب) yilmaz kucukcalik جاليك كوجاك يلماظ/ السيد(.  االداره مجلس

 و الصناعه و للمنسوجات جاليك كوجوك شركة عن ممثل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  جاليك كوجوك يلماظ -  767

 تمثيل الغاء و الخبره ذوي من اداره مجلس عضو1980/11/10مواليد اكسو ايدن/تعيين على الموافقه: السادس القرار. التجاره

 طبقا المساهمه التجاره و الصناعه و للمنسوجات جاليك كوجاك شركه عن االداره مجلس بعضويه كرجالي عبدين مهمت/ السيد

 رئيس) yasar kucukcalik  جاليك كوجاك يشار/ السيد:  التالي النحو على ليصبح االداره مجلس تشكيل اعاده و المرفق للخطاب

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ، رئيس نائب) yilmaz kucukcalik جاليك كوجاك يلماظ/ السيد(.  االداره مجلس

 و والصناعه للمنسوجات جاليك كوجاك شركه( . االداره مجلس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  يوجي جوكهان طاهر -  768

 مجلس عضو) يوجي جوكهان طاهر/ السيد يمثلها و kucukcalik tekstil sanayi ticaret anonym sirketi المساهمه التجاره

 resolution no6:approving the(.الخبره ذوي من اداره مجلس عضو)  aydin aksu اكسو ايدن/ السيد( . االداره

appointement of mr. aydin aksu , born in 10/11/1980 ,as an independent member of the board of 

directors ,and to cancel the representation of mr./mehmet abidin karacal as a member of the board 

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ،

 و والصناعه للمنسوجات جاليك كوجاك شركه( . االداره مجلس  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  اكسو ايدن -  769

 مجلس عضو) يوجي جوكهان طاهر/ السيد يمثلها و kucukcalik tekstil sanayi ticaret anonym sirketi المساهمه التجاره

 resolution no6:approving the(.الخبره ذوي من اداره مجلس عضو)  aydin aksu اكسو ايدن/ السيد( . االداره

appointement of mr. aydin aksu , born in 10/11/1980 ,as an independent member of the board of 

directors ,and to cancel the representation of mr./mehmet abidin karacal as a member of the board 

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ،

 و والصناعه للمنسوجات جاليك كوجاك شركه( . االداره مجلس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جاليك كوجوك يشار -  770

 مجلس عضو) يوجي جوكهان طاهر/ السيد يمثلها و kucukcalik tekstil sanayi ticaret anonym sirketi المساهمه التجاره

 resolution no6:approving the(.الخبره ذوي من اداره مجلس عضو)  aydin aksu اكسو ايدن/ السيد( . االداره

appointement of mr. aydin aksu , born in 10/11/1980 ,as an independent member of the board of 

directors ,and to cancel the representation of mr./mehmet abidin karacal as a member of the board 

 1401   برقم    20200220:  تاريخ ،

 للمنسوجات جاليك كوجاك شركه( . االداره مجلس  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  جاليك كوجوك يلماظ -  771

 يوجي جوكهان طاهر/ السيد يمثلها و kucukcalik tekstil sanayi ticaret anonym sirketi المساهمه التجاره و والصناعه

 resolution no6:approving(.الخبره ذوي من اداره مجلس عضو)  aydin aksu اكسو ايدن/ السيد( . االداره مجلس عضو)

the appointement of mr. aydin aksu , born in 10/11/1980 ,as an independent member of the board 

of directors ,and to cancel the representation of mr./mehmet abidin karacal as a member of the 

board ، 1401   برقم    20200220:  تاريخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 of directors for kucukcalik teskstil sanayi ticaret  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  يوجي جوكهان طاهر -  772

anonym sirketi (according to the attached letter) and restructuring in the board of directors to 

become the following: -mr yasar kucukcalik (chairman of the board) -mr.yilmaz kucukcalik (vice 

chairman of the board) -kucukcalik tekstil sanayi ticaret anonym sirketi. respresented by mr.tahir 

gokhan yuce (board member) -mr.aydin aksu (independent board member )، برقم    20200220:  تاريخ   

1401 

 of directors for kucukcalik teskstil sanayi ticaret  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  اكسو ايدن -  773

anonym sirketi (according to the attached letter) and restructuring in the board of directors to 

become the following: -mr yasar kucukcalik (chairman of the board) -mr.yilmaz kucukcalik (vice 

chairman of the board) -kucukcalik tekstil sanayi ticaret anonym sirketi. respresented by mr.tahir 

gokhan yuce (board member) -mr.aydin aksu (independent board member )، برقم    20200220:  تاريخ   

1401 

 of directors for kucukcalik teskstil sanayi ticaret  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  جاليك كوجوك يشار -  774

anonym sirketi (according to the attached letter) and restructuring in the board of directors to 

become the following: -mr yasar kucukcalik (chairman of the board) -mr.yilmaz kucukcalik (vice 

chairman of the board) -kucukcalik tekstil sanayi ticaret anonym sirketi. respresented by mr.tahir 

gokhan yuce (board member) -mr.aydin aksu (independent board member )، برقم    20200220:  تاريخ   

1401 

 of directors for kucukcalik teskstil sanayi  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  جاليك كوجوك يلماظ -  775

ticaret anonym sirketi (according to the attached letter) and restructuring in the board of directors 

to become the following: -mr yasar kucukcalik (chairman of the board) -mr.yilmaz kucukcalik (vice 

chairman of the board) -kucukcalik tekstil sanayi ticaret anonym sirketi. respresented by mr.tahir 

gokhan yuce (board member) -mr.aydin aksu (independent board member )، برقم    20200220:  تاريخ   

1401 

 تمثيل في الحق وله للشركة قانونى وممثل.  الشركاء غير من مسؤل  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  776

 والتنفيذية والقضائية الحكومية الجهات جميع أمام القانونى الممثل هو ويكون  الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام الشركة

 عدا ذكراعاله ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله الشركة حسابات و الشيكات على والتوقيع البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 الموصيتين الشريكتين

 الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق متضامن شريك ميخائيل جميل جون/  للسيد ويكون -

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، والقطاع الحكومية وغير

 تمثيل في الحق وله للشركة قانونى وممثل.  الشركاء غير من مسؤل  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  777

 والتنفيذية والقضائية الحكومية الجهات جميع أمام القانونى الممثل هو ويكون  الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام الشركة

 عدا ذكراعاله ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله الشركة حسابات و الشيكات على والتوقيع البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 الموصيتين الشريكتين

 الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق متضامن شريك ميخائيل جميل جون/  للسيد ويكون -

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، والقطاع الحكومية وغير

 تمثيل في الحق وله للشركة قانونى وممثل.  الشركاء غير من مسؤل  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  778

 والتنفيذية والقضائية الحكومية الجهات جميع أمام القانونى الممثل هو ويكون  الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام الشركة

 عدا ذكراعاله ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله ركةالش حسابات و الشيكات على والتوقيع البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 الموصيتين الشريكتين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق متضامن شريك ميخائيل جميل جون/  للسيد ويكون -

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، والقطاع الحكومية وغير

 تمثيل في الحق وله للشركة قانونى وممثل.  الشركاء غير من مسؤل  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  779

 والتنفيذية والقضائية الحكومية الجهات جميع أمام القانونى الممثل هو ويكون  الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام الشركة

 عدا ذكراعاله ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله الشركة حسابات و الشيكات على والتوقيع البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 الموصيتين الشريكتين

 الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق متضامن شريك ميخائيل جميل جون/  للسيد ويكون -

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، والقطاع الحكومية وغير

 مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  780

 الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع

 والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والرهن اإلقتراض وحق المال رأس عن واإلفراج

 والسيارات الثابتة االصول وشراء وبيع العقاري الشهر مكاتب أمام والمعنوية المادية المقومات بكافة والعقاري التجاري والرهن

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات العقود جميع وإبرام

 مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  781

 الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع

 والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والرهن اإلقتراض وحق المال رأس عن واإلفراج

 والسيارات الثابتة االصول وشراء وبيع العقاري الشهر مكاتب أمام والمعنوية المادية المقومات بكافة والعقاري التجاري والرهن

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات العقود جميع وإبرام

 مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  782

 الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع

 والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والرهن اإلقتراض وحق المال رأس عن واإلفراج

 والسيارات الثابتة االصول وشراء وبيع العقاري الشهر مكاتب أمام والمعنوية المادية المقومات بكافة والعقاري التجاري والرهن

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات العقود جميع وإبرام

 مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  783

 الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع

 والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والرهن اإلقتراض وحق المال رأس عن واإلفراج

 والسيارات الثابتة االصول وشراء وبيع العقاري الشهر مكاتب أمام والمعنوية المادية المقومات بكافة والعقاري التجاري والرهن

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات العقود جميع وإبرام

 الالزمة والمنقوالت البضائع شراء وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  784

 البنوك توكيل حق وله البنوك لصالح أنواعها بكافة الرهن وعقود اإلئتمانية التسهيالت عقود علي التوقيع وكذلك النشاط لمباشرة

 باسم ذلك وكل وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركات ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ماذكر بعض أو كل في والغير

 العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ولصالحها الشركة

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 الالزمة والمنقوالت البضائع شراء وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  785

 البنوك توكيل حق وله البنوك لصالح أنواعها بكافة الرهن وعقود اإلئتمانية التسهيالت عقود علي التوقيع وكذلك النشاط شرةلمبا

 باسم ذلك وكل وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركات ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ماذكر بعض أو كل في والغير

 العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ولصالحها الشركة

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 الالزمة والمنقوالت البضائع شراء وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  786

 البنوك توكيل حق وله البنوك لصالح أنواعها بكافة الرهن وعقود اإلئتمانية التسهيالت عقود علي التوقيع وكذلك النشاط لمباشرة

 باسم ذلك وكل وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركات ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ماذكر بعض أو كل في والغير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ولصالحها الشركة

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 الالزمة والمنقوالت البضائع شراء وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  787

 البنوك توكيل حق وله البنوك لصالح أنواعها بكافة الرهن وعقود اإلئتمانية التسهيالت عقود علي التوقيع وكذلك النشاط لمباشرة

 باسم ذلك وكل هموأجور مرتباتهم وتحديد الشركات ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ماذكر بعض أو كل في والغير

 العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ولصالحها الشركة

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 ماذكر بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  788

 .الموصيتين الشريكتين عدا

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق الشركاء غير من مدير جندي اسكندر الفي بيشوي/  للسيد يكون -

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 عن واإلفراج الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، والرهن اإلقتراض وحق المال رأس

 ماذكر بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  789

 .الموصيتين الشريكتين عدا

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق الشركاء غير من مدير جندي اسكندر الفي بيشوي/  للسيد يكون -

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 عن واإلفراج الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، والرهن اإلقتراض وحق المال رأس

 ماذكر بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  790

 .الموصيتين الشريكتين عدا

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق الشركاء غير من مدير جندي اسكندر الفي بيشوي/  للسيد يكون -

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 عن واإلفراج الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، والرهن اإلقتراض وحق المال رأس

 ماذكر بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  791

 .الموصيتين الشريكتين عدا

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق الشركاء غير من مدير جندي اسكندر الفي بيشوي/  للسيد يكون -

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 عن واإلفراج الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، والرهن اإلقتراض وحق المال رأس

 عقود علي التوقيع حق له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  792

 الثابتة االصول وشراء وبيع العقاري الشهر مكاتب أمام والمعنوية المادية المقومات بكافة والعقاري التجاري والرهن والبيع الشراء

 الالزمة والمنقوالت البضائع شراء وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات العقود جميع وإبرام والسيارات

 البنوك توكيل حق وله البنوك لصالح أنواعها بكافة الرهن وعقود اإلئتمانية التسهيالت عقود علي التوقيع وكذلك النشاط لمباشرة

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، الحق وله ماذكر بعض أو كل في والغير

 عقود علي التوقيع حق له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  793

 الثابتة االصول وشراء وبيع العقاري الشهر مكاتب أمام والمعنوية المادية المقومات بكافة والعقاري التجاري والرهن والبيع الشراء

 الالزمة والمنقوالت البضائع شراء وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات العقود جميع وإبرام والسيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 البنوك توكيل حق وله البنوك لصالح أنواعها بكافة الرهن وعقود اإلئتمانية التسهيالت عقود علي التوقيع وكذلك النشاط لمباشرة

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، الحق وله ماذكر بعض أو كل في والغير

 عقود علي التوقيع حق له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  794

 الثابتة االصول وشراء وبيع العقاري الشهر مكاتب أمام والمعنوية المادية المقومات بكافة والعقاري التجاري والرهن والبيع الشراء

 الالزمة والمنقوالت البضائع شراء وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات العقود جميع وإبرام والسيارات

 البنوك توكيل حق وله البنوك لصالح أنواعها بكافة الرهن وعقود اإلئتمانية التسهيالت عقود علي التوقيع وكذلك النشاط لمباشرة

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، الحق وله ماذكر بعض أو كل في والغير

 عقود علي التوقيع حق له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  795

 الثابتة االصول وشراء وبيع العقاري الشهر مكاتب أمام والمعنوية المادية المقومات بكافة والعقاري التجاري والرهن والبيع شراءال

 الالزمة والمنقوالت البضائع شراء وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات العقود جميع وإبرام والسيارات

 البنوك توكيل حق وله البنوك لصالح أنواعها بكافة الرهن وعقود اإلئتمانية التسهيالت عقود علي التوقيع وكذلك النشاط لمباشرة

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، الحق وله ماذكر بعض أو كل في والغير

 وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركات ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  796

 وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل

 بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة

 .الموصيتين الشريكتين عدا ماذكر

 كافة امام الشركة تمثيل في الحق وله الشركاء غير من مدير للشركة قانونيا مستشارا نصر إبراهيم صبحي/  الدكتور للسيد يكون -

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، الجهات

 وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركات ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  797

 وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل

 بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة

 .الموصيتين الشريكتين عدا ماذكر

 كافة امام الشركة تمثيل في الحق وله الشركاء غير من مدير للشركة قانونيا مستشارا نصر إبراهيم صبحي/  الدكتور للسيد يكون -

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، الجهات

 وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركات ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  798

 وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل

 بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة

 .الموصيتين الشريكتين عدا ماذكر

 كافة امام الشركة تمثيل في الحق وله الشركاء غير من مدير للشركة قانونيا مستشارا نصر إبراهيم صبحي/  الدكتور للسيد يكون -

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، الجهات

 وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركات ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  799

 وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل

 بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة

 .الموصيتين الشريكتين عدا ماذكر

 كافة امام الشركة تمثيل في الحق وله الشركاء غير من مدير للشركة قانونيا مستشارا نصر إبراهيم صبحي/  الدكتور للسيد يكون -

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، الجهات

 تنمية جهاز أمام عنها نيابة والحضور والرقابية حكومية والغير الحكومية  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  800

 والسجل الصناعية للتنمية العامة والهيئة لألستثمار العامة والهيئة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة رمضان من العاشر مدينة

 شئون وجهاز والتليفونات وغاز وكهرباء مياة من العامة المرافق مع والتعامل األجتماعية والتأمينات التجاري لوالسج الصناعي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وتوصيل التراخيص واستخراج واستالمها األستالم محاضر على والتوقيع واألقرارات والمستندات واألوراق الطلبات وتقديم البيئة

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، واتخاذ عليها والتعاقد المرافق

 تنمية جهاز أمام عنها نيابة والحضور والرقابية حكومية والغير الحكومية  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  801

 والسجل الصناعية للتنمية العامة والهيئة لألستثمار العامة والهيئة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة رمضان من العاشر مدينة

 شئون وجهاز والتليفونات وغاز وكهرباء مياة من العامة المرافق مع والتعامل األجتماعية والتأمينات التجاري والسجل الصناعي

 وتوصيل التراخيص واستخراج واستالمها األستالم محاضر على والتوقيع واألقرارات والمستندات واألوراق الطلبات وتقديم البيئة

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، واتخاذ عليها والتعاقد المرافق

 تنمية جهاز أمام عنها نيابة والحضور والرقابية حكومية والغير الحكومية  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  802

 والسجل الصناعية للتنمية العامة والهيئة لألستثمار العامة والهيئة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة رمضان من العاشر مدينة

 شئون وجهاز والتليفونات وغاز وكهرباء مياة من العامة المرافق مع والتعامل األجتماعية والتأمينات التجاري والسجل الصناعي

 وتوصيل التراخيص واستخراج واستالمها األستالم محاضر على والتوقيع واألقرارات والمستندات واألوراق الطلبات وتقديم البيئة

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، واتخاذ عليها والتعاقد المرافق

 تنمية جهاز أمام عنها نيابة والحضور والرقابية حكومية والغير الحكومية  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  803

 والسجل الصناعية للتنمية العامة والهيئة لألستثمار العامة والهيئة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة رمضان من العاشر مدينة

 شئون وجهاز والتليفونات وغاز وكهرباء مياة من العامة المرافق مع والتعامل األجتماعية والتأمينات التجاري والسجل الصناعي

 وتوصيل التراخيص واستخراج واستالمها األستالم محاضر على والتوقيع واألقرارات والمستندات واألوراق الطلبات وتقديم البيئة

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، واتخاذ عليها والتعاقد المرافق

 المساحة ومديريات المختصة الجهات امام األصول تسجيل اجراءات كافة  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  804

 القضاء محكمة امام والحضور المحاكم جميع امام والحضور عليها أو الشركة من ترفع التي القضايا وجميع التوثيق ومكاتب

  وطلب بالتزوير والطعن واألبراء واألنكار واألقرار الصلح وفي وتسلمها المحضرين لقلم األوراق تقديم وفي الدولة ومجلس اإلداري

 وفي الخبراء تعيين طلب وفي واستبدالهم وردهم والمحكمين الخبراء تقارير في والطعن وقبولها وردها الحاسمة اليمين تحليف

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، واألشكاالت وااللتماس المعارضات بعمل التقرير

 المساحة ومديريات المختصة الجهات امام األصول تسجيل اجراءات كافة  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  805

 القضاء محكمة امام والحضور المحاكم جميع امام والحضور عليها أو الشركة من ترفع تيال القضايا وجميع التوثيق ومكاتب

  وطلب بالتزوير والطعن واألبراء واألنكار واألقرار الصلح وفي وتسلمها المحضرين لقلم األوراق تقديم وفي الدولة ومجلس اإلداري

 وفي الخبراء تعيين طلب وفي واستبدالهم وردهم والمحكمين الخبراء تقارير في والطعن وقبولها وردها الحاسمة اليمين تحليف

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، واألشكاالت وااللتماس المعارضات بعمل التقرير

 المساحة ومديريات المختصة الجهات امام األصول تسجيل اجراءات كافة  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  806

 القضاء محكمة امام والحضور المحاكم جميع امام والحضور عليها أو الشركة من ترفع التي القضايا وجميع التوثيق ومكاتب

  وطلب بالتزوير والطعن واألبراء واألنكار واألقرار الصلح وفي وتسلمها المحضرين لقلم األوراق تقديم وفي الدولة ومجلس اإلداري

 وفي الخبراء تعيين طلب وفي واستبدالهم وردهم والمحكمين الخبراء تقارير في والطعن اوقبوله وردها الحاسمة اليمين تحليف

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، واألشكاالت وااللتماس المعارضات بعمل التقرير

 المساحة ومديريات المختصة الجهات امام األصول تسجيل اجراءات كافة  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  807

 القضاء محكمة امام والحضور المحاكم جميع امام والحضور عليها أو الشركة من ترفع التي القضايا وجميع التوثيق ومكاتب

  وطلب بالتزوير والطعن واألبراء واألنكار واألقرار الصلح وفي وتسلمها المحضرين لقلم األوراق تقديم وفي الدولة ومجلس اإلداري

 وفي الخبراء تعيين طلب وفي واستبدالهم وردهم والمحكمين الخبراء تقارير في والطعن وقبولها وردها الحاسمة اليمين تحليف

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، واألشكاالت وااللتماس المعارضات بعمل التقرير

 في بالنقض التقرير وفي والجنائية المدنية القضايا جميع في واألستئناف  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  808

 وفي وتنفيذها األحكام صور استالم وفي جميعه مما التقاضي اجراءات تقتضيه ما جميع اتخاذ وفي المذكرات وتقديم األحكام

 والتوقيع الطلبات ديموتق ومامورياتها ومكاتبها العقاري الشهر ومصلحة الحكومة ومصالح كانت ايا اإلدارية الجهات امام الحضور

 الضرائب مصلحة امام الحضور وفي والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم والمذكرات االلتماسات وعلى عليها

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، والتصالح الطعن ولجان وماموريتها والمبيعات العامة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 في بالنقض التقرير وفي والجنائية المدنية القضايا جميع في واألستئناف  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  809

 وفي وتنفيذها األحكام صور استالم وفي جميعه مما التقاضي اجراءات تقتضيه ما جميع اتخاذ وفي المذكرات وتقديم األحكام

 والتوقيع الطلبات وتقديم ومامورياتها ومكاتبها العقاري الشهر ومصلحة الحكومة ومصالح كانت ايا اإلدارية الجهات امام الحضور

 الضرائب مصلحة امام الحضور وفي والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم والمذكرات االلتماسات وعلى عليها

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، والتصالح الطعن ولجان وماموريتها والمبيعات العامة

 في بالنقض التقرير وفي والجنائية المدنية القضايا جميع في واألستئناف  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  810

 وفي وتنفيذها األحكام صور استالم وفي جميعه مما التقاضي اجراءات تقتضيه ما جميع اتخاذ وفي المذكرات وتقديم األحكام

 والتوقيع الطلبات وتقديم ومامورياتها ومكاتبها العقاري الشهر ومصلحة الحكومة مصالحو كانت ايا اإلدارية الجهات امام الحضور

 الضرائب مصلحة امام الحضور وفي والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم والمذكرات االلتماسات وعلى عليها

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، والتصالح الطعن ولجان وماموريتها والمبيعات العامة

 في بالنقض التقرير وفي والجنائية المدنية القضايا جميع في واألستئناف  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  811

 وفي وتنفيذها األحكام صور استالم وفي جميعه مما التقاضي اجراءات تقتضيه ما جميع اتخاذ وفي المذكرات وتقديم األحكام

 والتوقيع الطلبات وتقديم ومامورياتها ومكاتبها العقاري الشهر ومصلحة الحكومة ومصالح كانت ايا اإلدارية الجهات امام الحضور

 الضرائب مصلحة امام الحضور وفي والرسمية العرفية والعقود والمستندات األوراق وتسلم والمذكرات االلتماسات وعلى عليها

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، والتصالح الطعن ولجان اوماموريته والمبيعات العامة

 فيها والمناقشة والتقديرات التقريرات صور وتسلم المذكرات وتقديم  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  812

 األوراق وتسليم تسلم وفي باقيها وقبض وتسويتها للمحاكم واالمانات الرسوم تقديم وفي رفضه يرى ما ورفض قبوله يرى ما وقبول

 والتوقيع القسائم بفقد التقرير وفي ذكر ما كل في بالتسليم الشركة عن نيابة والتوقيع اإلدارية والجهات المحاكم كتاب اقالم وإلى من

 البيانات وشهادات الرخص واستالم والترخيص التجديد المرورفي ونيابات المرور إدارات مع والتعامل المخالفات محاضر على

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، وله الشرطة واقسام المعدنية واللوحات

 فيها والمناقشة والتقديرات التقريرات صور وتسلم المذكرات وتقديم  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  813

 األوراق وتسليم تسلم وفي باقيها وقبض وتسويتها للمحاكم واالمانات الرسوم تقديم وفي رفضه يرى ما ورفض قبوله يرى ما وقبول

 والتوقيع القسائم بفقد التقرير وفي ذكر ما كل في بالتسليم الشركة عن نيابة والتوقيع اإلدارية والجهات المحاكم كتاب اقالم وإلى من

 البيانات وشهادات الرخص واستالم والترخيص التجديد المرورفي ونيابات المرور إدارات مع والتعامل المخالفات محاضر على

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، وله الشرطة واقسام المعدنية واللوحات

 فيها والمناقشة والتقديرات التقريرات صور وتسلم المذكرات وتقديم  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  814

 األوراق وتسليم تسلم وفي باقيها وقبض وتسويتها للمحاكم واالمانات الرسوم تقديم وفي رفضه ىير ما ورفض قبوله يرى ما وقبول

 والتوقيع القسائم بفقد التقرير وفي ذكر ما كل في بالتسليم الشركة عن نيابة والتوقيع اإلدارية والجهات المحاكم كتاب اقالم وإلى من

 البيانات وشهادات الرخص واستالم والترخيص التجديد المرورفي ونيابات المرور إدارات مع والتعامل المخالفات محاضر على

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، وله الشرطة واقسام المعدنية واللوحات

 فيها والمناقشة والتقديرات التقريرات صور وتسلم المذكرات وتقديم  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  815

 األوراق وتسليم تسلم وفي باقيها وقبض وتسويتها للمحاكم واالمانات الرسوم تقديم وفي رفضه يرى ما ورفض قبوله يرى ما وقبول

 والتوقيع القسائم بفقد التقرير وفي ذكر ما كل في بالتسليم الشركة عن نيابة والتوقيع اإلدارية والجهات المحاكم كتاب اقالم وإلى من

 البيانات وشهادات الرخص واستالم والترخيص التجديد المرورفي ونيابات المرور إدارات مع والتعامل المخالفات محاضر على

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ، وله الشرطة واقسام المعدنية واللوحات

 الموصيتين كتينالشري عدا ذكر ما بعض أو كل في غيره توكيل في الحق  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  816

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ،

 الموصيتين الشريكتين عدا ذكر ما بعض أو كل في غيره توكيل في الحق  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  817

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ،

 الموصيتين الشريكتين عدا ذكر ما بعض أو كل في غيره توكيل في الحق  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  818

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الموصيتين الشريكتين عدا ذكر ما بعض أو كل في غيره توكيل في الحق  مدير  بسيطة توصية  مقار جرجس نصحي نبيل -  819

 2347   برقم    20200223:  تاريخ ،

 الغير مع عالقتها في الشركة المديرون/  المدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حبيب على منصور محمد ياسر -  820

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

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق  منفردين ولهما 

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال

 8097   برقم    20200223:  تاريخ ، واستصدار حسابات

 ولهما الغير مع عالقتها في الشركة المديرون/  المدير يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد بيومى عبدهللا ياسر -  821

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

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق  منفردين ولهما 

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال

 8097   برقم    20200223:  تاريخ ، واستصدار حسابات

 والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حبيب على منصور محمد ياسر -  822

 الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة

 ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين فى الحق وله الضرائب

   برقم    20200223:  تاريخ ، والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

8097 

 صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد بيومى عبدهللا ياسر -  823

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له لكوكذ والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 فى الحق وله الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق وله والسيارات واالراضى

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 8097   برقم    20200223:  تاريخ ، والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات

 حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حبيب على منصور محمد ياسر -  824

 8097   برقم    20200223:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل

 أو توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد بيومى عبدهللا ياسر -  825

 8097   برقم    20200223:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض

 الصدد هذا في له و الغير مع عالقتها في الشركة المدير يمثل -  مدير  محدودة مسئولية ذات  الديب احمد الدين بهى عماد -  826

 للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات اوسع

 ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق وله ، منفردا  الديب احمد الدين بهي عماد/  للسيد والتوقيع االداره حق ويكون. العامه

 كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 8339   برقم    20200223:  تاريخ ، سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 الصدد هذا في له و الغير مع عالقتها في الشركة المدير يمثل -  مدير  محدودة مسئولية ذات  الديب احمد الدين بهى عماد -  827

 للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات اوسع

 ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق وله ، منفردا  الديب احمد الدين بهي عماد/  للسيد والتوقيع االداره حق ويكون. العامه

 كذلك و اشكالهم بكافة خاصال القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 8339   برقم    20200223:  تاريخ ، سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع  مدير  محدودة مسئولية ذات  الديب احمد الدين بهى عماد -  828

 و الشركة باسم ذلك كل و والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض حق و الضمان وشهادات خطابات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و االراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و وبيع الشراء عقود علي التوقيع علي الحق له كذلك و اغراضها ضمن

 وعزل تعيين فى  الحق وله الضرائب ومصلحه التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله السيارات

 8339   برقم    20200223:  تاريخ ، ودفع قبض الحق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع  مدير  محدودة مسئولية ذات  الديب احمد الدين بهى عماد -  829

 و الشركة باسم ذلك كل و والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض حق و الضمان وشهادات خطابات

 و االراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و وبيع الشراء عقود علي التوقيع علي الحق له كذلك و اغراضها ضمن

 وعزل تعيين فى  الحق وله الضرائب ومصلحه التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحه امام التوقيع حق وله السيارات

 8339   برقم    20200223:  تاريخ ، ودفع قبض الحق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى

 االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ  مدير  محدودة مسئولية ذات  الديب احمد الدين بهى عماد -  830

 تفويض او توكيل الحق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 8339   برقم    20200223:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير

 االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ  مدير  محدودة مسئولية ذات  الديب احمد الدين بهى عماد -  831

 تفويض او توكيل الحق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 8339   برقم    20200223:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير

 في  منفردا الحق وله الغير مع عالقتها في الشركة المدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد سعد محمود حمدا -  832

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

 . العامة للجمعية

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردا  محمد سعد محمود احمد/ للسيد و 

 و  وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع

 7799   برقم    20200223:  تاريخ ، فتح و الشيكات علي التوقيع

  وفي الضمان شهادات و خطابات استصدار و الحسابات وغلق  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد سعد محمود احمد -  833

 كذلك و اغراضها ضمن و الشركة باسم ذلك كل و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور كافة وفي  الرهن و االقتراض حق

 له و السيارات و االراضي و  العقاريه ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و البيع و الشراء  عقود علي التوقيع  في منفردا الحق له

 مستخدمي عزل و تعين في الحق له و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق

 7799   برقم    20200223:  تاريخ ، دفع و قبض حق وله   اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة ووكالء

 و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد سعد محمود احمد -  834

  تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجاريه

 7799   برقم    20200223:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير

 الرسميه الجهات امام المسؤليه و التوقيع و االداره حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  جوده احمد سعد هناء -  835

 1369   برقم    20200225:  تاريخ ، جوده احمد سعد هناء/  السيده و عتمان حسن السعيد سعد/  السيد المتضامنين للشريكين

 الرسميه الجهات امام المسؤليه و التوقيع و االداره حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  جوده احمد سعد هناء -  836

 1369   برقم    20200225:  تاريخ ، جوده احمد سعد هناء/  السيده و عتمان حسن السعيد سعد/  السيد المتضامنين للشريكين

 الرسميه الجهات امام المسؤليه و التوقيع و االداره حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  عتمان حسن السعيد سعد -  837

 1369   برقم    20200225:  تاريخ ، جوده احمد سعد هناء/  السيده و عتمان حسن السعيد سعد/  السيد المتضامنين للشريكين

 الرسميه الجهات امام المسؤليه و التوقيع و االداره حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  عتمان حسن السعيد سعد -  838

 1369   برقم    20200225:  تاريخ ، جوده احمد سعد هناء/  السيده و عتمان حسن السعيد سعد/  السيد المتضامنين للشريكين

 فابريكس جالس فايبر هنشى تشجيانج شركة ل ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  WANG JIAN جيان وانغ -  839

 ليمتد كومبانى

 Zhejiang Hengshi Fibergalass Fabrics Co. LTD  .التوقيع وصالحيات السلطات كافة االدارة مجلس رئيس/  للسيد يكون 

 كافة وإدارة التعليمات وإصدار وغلقها الحسابات وفتح الشيكات جميع علي التوقيع حق ولة البنوك كافة امام الشركة عن نيابة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وكذلك طبيعتها كانت ايا   جميعها البنكية المعامالت كافة وكذلك بها الخاصة العقود علي والتوقيع القروض وعمل البنكية الخدمات

 5985   برقم    20200225:  تاريخ ، وخالفة الفائدة وسعر العملة وقروض بالتمويل المتعلقة

 بما المعامالت كافة في الشركة عن التوقيع حق لة وكذا  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  WANG JIAN جيان وانغ -  840

 تقدم مما بعض أو كل في بتعيينهم يقوم الذين المديرين تفويض حق وكذلك والقروض والرهن والتأجير والشراء البيع عقود يشمل

 االعتبارية واالشخاص والمؤسسات والهيئات والحكومية الرسمية الجهات مع الشركة تبرمها التي اإلتفاقيات علي توقيعال وفي

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق لة وكذلك واالفراد والخاص العام بالقطاع

 . الشركة ولصالح بإسم وخالفة والسيارات واالراضي

 5985   برقم    20200225:  تاريخ ، رئيس وللسيد

 مصر هنشي شركة عن ممثال   بصفتة وذلك األدارة مجلس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  WANG JIAN جيان وانغ -  841

 بالسويس المستثمرين نشاط توثيق مكتب 2019 لسنة أ/109 رقم بالتوكيل الوكيلة بصفتها م.م.ش جالس الفايبر منسوجات لصناعة

 : مباني من عليها بما مربعا   مترا  47722 مساحتها والبالغ(  T5-1)  رقم االرض قطعة بيع في الكامل التصرف  في وذلك

 2381 بمساحة معدني هيكل مبني .  F6,F7,F8,F9 مربع متر 4084 حدي علي هيكل كل مساحة معدنية هياكل مباني 4 عدد(1

 ( . معرج صاج)  مربع متر

  

 5985   برقم    20200225:  تاريخ ، معرج صاج)  مربع متر 1535 بمساحة معدني هيكل مبني(3

 -( .  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  WANG JIAN جيان وانغ -  842

 - مربع متر 136 بمساحة معدني هيكل مبني(4

 -. مياه خزان(5

 -. كهرباء محول غرفة( 6

 -. أمن غرف 3 عدد(7

 محافظة - السويس خليج غرب شمال األقتصادية المنطقة الثالث القطاع والتجاري األقتصادي للتعاون السويس بمنطقة الكائنينو

 والتسليم للغير أو لنفسة األخري التصرفات وكافة البيع حق ولة للملكية الناقل الكامل التصرف في وذلك الزمام خارج السويس

:  تاريخ ، للنفس سواء العقاري الشهر ومأموريات مكاتب أمام للغير أو لنفسة والنهائية اإلبتدائية العقود كافة علي والتوقيع واألستالم

 5985   برقم    20200225

 ،.  ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل حق ولة للغير أو  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  WANG JIAN جيان وانغ -  843

 5985   برقم    20200225:  تاريخ

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  844

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  845

  -:النحوالتالى

 على بالتوقيع مفوض شخص كل عهداتهاوت 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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  846

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  847

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن يعالتوق صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  السالوس السالم عبد احمد محمود -  848

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  السالوس السالم عبد احمد محمود -  849

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى محمد لطفى كرم -  850

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  معينمجت المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى محمد لطفى كرم -  851

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد شلبى محمد -  852

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد شلبى محمد -  853

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع قح يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  خضر شلبى احمد شلبى محمد -  854

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  خضر شلبى احمد شلبى محمد -  855

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  سرحان الكالوى محمد لطفى كرم -  856

  -: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 ، ارةاإلد مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  سرحان الكالوى محمد لطفى كرم -  857

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

  -:النحوالتالى على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  منتدب عضو  بسيطة توصية  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  858

 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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

  -:النحوالتالى على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  منتدب عضو  بسيطة توصية  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  859

 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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

  -:النحوالتالى على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي محمود علي رزق -  860

 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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. ينمجتمع الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

  -:النحوالتالى على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي محمود علي رزق -  861

 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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

  -:النحوالتالى على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  علي محمود علي رزق -  862

 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 ديرينم عدة يعين أن في الحق اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

  -:النحوالتالى على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  علي محمود علي رزق -  863

 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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زهرة ابو اسماعيل شعبان رضا -  864

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زهرة ابو اسماعيل شعبان رضا -  865

  -:النحوالتالى

 على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت لىع 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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعيل شعبان رضا -  866

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعيل شعبان رضا -  867

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

  -:النحوالتالى على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  868

 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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

  -:النحوالتالى على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  869

 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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  870

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 على اإلدارة مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  871

  -: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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  872

  -:النحوالتالى على اإلدارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  873

  -:النحوالتالى على اإلدارة

 على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك ، القضاء امام الشركة االدارة مجلس رئيس يمثل

 أيضا يخولهم وأن مفوضين ءوكال أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  874

  -:النحوالتالى على اإلدارة

 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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 مجلس عن التوقيع صالحيات تحديد  ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  875

  -:النحوالتالى على اإلدارة

 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

 االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ولهما  مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس او مجتمعين

 الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  876

 العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير

 على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة

 وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  877

 العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير

 على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة

 وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 حكوميةال الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  878

 العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير

 على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة

 وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  879
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 وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعيل شعبان رضا -  899

 العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير

 على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة

 وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 وغير الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  900

 الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية

 على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة

 وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 وغير الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  901

 الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية

 على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة

 وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  902

 العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير

 على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة

 يعوتوق المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  903

 العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير

 على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة

 وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  904

 المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير كوميةالح

 غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  905

 المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير الحكومية

 غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية

 المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق  ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  عطويه محمد السالم دعب عماد محمد -  906

 المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير الحكومية

 غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية

 المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق  ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  907

 المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير الحكومية

 غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق ولهما الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية

 المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  908

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  909

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء الجلاوبا بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  910

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  طةبسي توصية  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  911

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  السالوس السالم عبد احمد محمود -  912

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض يقوالتوث العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  السالوس السالم عبد احمد محمود -  913

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع لحهاولصا الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى محمد لطفى كرم -  914

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى محمد لطفى كرم -  915

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة التبمعام

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد شلبى محمد -  916

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد ىشلب محمد -  917

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  خضر شلبى احمد شلبى محمد -  918

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  خضر شلبى احمد شلبى محمد -  919

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  سرحان الكالوى محمد لطفى كرم -  920

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات توالمشاركا العقود جميع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  سرحان الكالوى محمد لطفى كرم -  921

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  منتدب عضو  بسيطة توصية  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  922

 فى والمصارف البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة

 البنكية المعامالت وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح

 ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  منتدب عضو  بسيطة توصية  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  923

 فى والمصارف البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة

 البنكية المعامالت وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  هاانواع بجميع الحسابات والغاء فتح

 ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ضواالقترا والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي محمود علي رزق -  924

 فى والمصارف البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة

 البنكية المعامالت وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح

 ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي محمود علي رزق -  925

 فى والمصارف البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة

 البنكية المعامالت وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح

 ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  علي محمود علي رزق -  926

 فى والمصارف البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة

 البنكية المعامالت وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح

 ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  علي محمود علي رزق -  927

 فى والمصارف البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة

 البنكية المعامالت وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح

 ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زهرة ابو اسماعيل شعبان رضا -  928

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زهرة ابو اسماعيل شعبان رضا -  929

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعيل شعبان رضا -  930

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى فوالمصار

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعيل شعبان رضا -  931

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  932

 فى والمصارف البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة

 البنكية المعامالت وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح

 ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  933

 فى والمصارف البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة

 البنكية المعامالت وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح

 ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  934

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  935

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  936

 البنوك مع التعامل قح مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  937

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية تهاوممتلكا الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  938

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 التى والصفقات والمشاركات العقود جميع  ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة وصيةت  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  939

 البنوك مع التعامل حق مجتمعين ولهما والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 وكافة(  االيداع -السحب - ضمان خطابات -اعتمادات - جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى والمصارف

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن واالقتراض الشراء والبيع البنكية المعامالت

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، واالقتراض والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع ولصالحها الشركة

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  940

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  941

 ولهما مجتمعين المنتدب لعضووا االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  942

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  احمد ابوطالب مصطفي مؤمن -  943

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  السالوس السالم عبد احمد محمود -  944

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  السالوس السالم عبد احمد محمود -  945

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى محمد لطفى كرم -  946

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرحان الكالوى محمد لطفى كرم -  947

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد شلبى محمد -  948

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خضر شلبى احمد شلبى محمد -  949

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  خضر شلبى احمد شلبى محمد -  950

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  خضر شلبى احمد شلبى محمد -  951

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  سرحان الكالوى محمد لطفى كرم -  952

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  سرحان الكالوى محمد لطفى كرم -  953

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 ماسبق لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  منتدب عضو  بسيطة توصية  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  954

 حق ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة جلسم رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض

 ماسبق لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  منتدب عضو  بسيطة توصية  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  955

 حق ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض

 ماسبق لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي محمود علي رزق -  956

 حق ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض

 ماسبق لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علي محمود علي رزق -  957

 حق ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض

 ماسبق لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  علي محمود علي رزق -  958

 حق ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض

 ماسبق لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  علي محمود علي رزق -  959

 حق ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زهرة ابو اسماعيل شعبان رضا -  960

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  زهرة ابو اسماعيل شعبان رضا -  961

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب ةاالدار مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعيل شعبان رضا -  962

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زهرة ابو اسماعيل شعبان رضا -  963

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 ماسبق لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  964

 حق ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض

 ماسبق لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد عبدالعزيز علي عاطف -  965

 حق ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  966

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 لكل عينى حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السالوس السالم عبد احمد محمود -  967

 ولهما مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس نائبو االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

 حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  968

 المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق لكل عينى

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق ولهما مجتمعين

 حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  969

 المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق لكل عينى

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق ولهما مجتمعين

 حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  970

 المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق لكل عينى

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق ولهما مجتمعين

 حق وتقرير الرهن عقود وتجديد والرهن  ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  عطويه محمد السالم عبد عماد محمد -  971

 المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس  او مجتمعين االدارة مجلس رئيس ونائب االدارة مجلس رئيس ذكره ماسبق لكل عينى

 5828   برقم    20200226:  تاريخ ، ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق ولهما مجتمعين

 حذف  -.    للشركة التنفيذي الرئيس و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ajay Kumar Singh سينج كومار اجاي -  972

 (.2) رقم للمجموعة البنكية المعامالت في التوقيع سلطات من مانيبادام سام/ السيد

 (.2) رقم للمجموعة البنكية المعامالت في التوقيع سلطات الى داجا كومار جاى/ السيد إضافة - 

 :كاالتى( 2) رقم المجموعة في التوقيعات أصحاب يصبح وبذلك - 

 27/05/1968 في المولود - الجنسية هندى - داجا كومار جاى -

 سينج كومار اجاى -

 5030   برقم    20200226:  تاريخ ، سلطان مصطفى -

 سام/ السيد حذف  -.  التنفيذي الرئيس و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ajay Kumar Singh سينج كومار اجاي -  973

 (.2) رقم للمجموعة البنكية المعامالت في التوقيع سلطات من مانيبادام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 (.2) رقم للمجموعة البنكية المعامالت في التوقيع سلطات الى داجا كومار جاى/ السيد إضافة - 

 :كاالتى( 2) رقم المجموعة في التوقيعات أصحاب يصبح وبذلك -

 27/05/1968 في المولود - الجنسية هندى - داجا كومار جاى -

 سينج كومار اجاى -

 5978   برقم    20200226:  تاريخ ، سلطان مصطفى -

 عبد هللا عبد خالد/  السيد  من كال توقيع اضافه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الكوارى ربيعة جاسم غانم بن عيسى -  974

 البنوك امام مجتمعين التوقيع في االداره مجلس عضو - علي انس احمد/  السيد و المنتدب االداره مجلس عضو - فرغلي هللا

 2408   برقم    20200227:  تاريخ ،.  البنكيه المستندات جميع و الشيكات المتضمنه

   برقم    20200227:  تاريخ ، استقاله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد العليم عبد محمد عادل -  975

6064 

   برقم    20200227:  تاريخ ، هاستقال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدالرحمن عبدالكريم توفيق جمال -  976

6064 

   برقم    20200227:  تاريخ ، استقاله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد عطيه محمد أحمد -  977

6064 

 6064   برقم    20200227:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد الحميد عبد محمد -  978

 6064   برقم    20200227:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد حسن محمد ممدوح أحمد -  979

 اإلدارة مجلس رئيس للسيد يكون      -5  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد العليم عبد محمد عادل -  980

 أو مجتمعين عبدالكريم توفيق جمال/ السيد اإلدارة مجلس رئيس نائب السيد و محمد عطيه محمد أحمد/ السيد المنتدب العضو و

 قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق منفردين

 عزل و تعيين في الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل كذلك و أشكالها بكافة الخاص القطاع و األعمال

 6064   برقم    20200227:  تاريخ ، المبالغ دفع و قبض حق لهم و أجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي

 اإلدارة مجلس رئيس للسيد يكون      -5  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدالرحمن عبدالكريم توفيق جمال -  981

 أو مجتمعين عبدالكريم توفيق جمال/ السيد اإلدارة مجلس رئيس نائب السيد و محمد عطيه محمد أحمد/ السيد المنتدب العضو و

 قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق منفردين

 عزل و تعيين في الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل كذلك و أشكالها بكافة الخاص القطاع و األعمال

 6064   برقم    20200227:  تاريخ ، المبالغ دفع و قبض حق لهم و أجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي

 اإلدارة مجلس رئيس للسيد يكون      -5  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد عطيه محمد أحمد -  982

 أو مجتمعين عبدالكريم توفيق جمال/ السيد اإلدارة مجلس رئيس نائب السيد و محمد عطيه محمد أحمد/ السيد المنتدب العضو و

 قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في الحق منفردين

 عزل و تعيين في الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل كذلك و أشكالها بكافة الخاص القطاع و األعمال

 6064   برقم    20200227:  تاريخ ، المبالغ دفع و قبض حق لهم و أجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي

 العضو و اإلدارة مجلس رئيس للسيد يكون      -5  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد الحميد عبد محمد -  983

 الحق منفردين أو مجتمعين عبدالكريم توفيق جمال/ السيد اإلدارة مجلس رئيس نائب السيد و محمد عطيه محمد أحمد/ السيد المنتدب

 القطاع و األعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في

 وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل كذلك و أشكالها بكافة الخاص

 6064   برقم    20200227:  تاريخ ، المبالغ دفع و قبض حق لهم و أجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العضو و اإلدارة مجلس رئيس للسيد يكون      -5  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد حسن محمد ممدوح أحمد -  984

 الحق منفردين أو مجتمعين عبدالكريم توفيق جمال/ السيد اإلدارة مجلس رئيس نائب السيد و محمد عطيه محمد أحمد/ السيد المنتدب

 القطاع و األعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل في

 وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق لهم و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل كذلك و أشكالها بكافة الخاص

 6064   برقم    20200227:  تاريخ ، المبالغ دفع و قبض حق لهم و أجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة

 كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد العليم عبد محمد عادل -  985

 الحق لهم و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة إبرام و التجارية و اإلذنية السندات

 . ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل في أيضا  

  اإلدارة مجلس رئيس نائب السيد و محمد عطيه محمد أحمد/  السيد المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس للسيد يكون و  -6

 حسابات فتح و الشيكات علي توقيع و سحب من و البنوك جميع مع التعامل في ذلك و فقط مجتمعين عبدالكريم توفيق جمال/  السيد

 6064   برقم    20200227:  تاريخ ، خطابات إستصدار و

 كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدالرحمن عبدالكريم توفيق جمال -  986

 الحق لهم و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة إبرام و التجارية و اإلذنية السندات

 . ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل في أيضا  

  اإلدارة مجلس رئيس نائب السيد و محمد عطيه محمد أحمد/  السيد المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس للسيد يكون و  -6

 حسابات فتح و الشيكات علي توقيع و سحب من و البنوك جميع مع التعامل في ذلك و فقط مجتمعين عبدالكريم توفيق جمال/  السيد

 6064   برقم    20200227:  تاريخ ، خطابات إستصدار و

 السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد عطيه محمد أحمد -  987

 في أيضا   الحق لهم و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة إبرام و التجارية و اإلذنية

 . ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل

  اإلدارة مجلس رئيس نائب السيد و محمد عطيه محمد أحمد/  السيد المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس للسيد يكون و  -6

 حسابات فتح و الشيكات علي توقيع و سحب من و البنوك جميع مع التعامل في ذلك و فقط مجتمعين عبدالكريم توفيق جمال/  السيد

 6064   برقم    20200227:  تاريخ ، خطابات إستصدار و

 اإلذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد الحميد عبد محمد -  988

 توكيل في أيضا   الحق لهم و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة إبرام و التجارية و

 . ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو

  اإلدارة مجلس رئيس نائب السيد و محمد عطيه محمد أحمد/  السيد المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس للسيد يكون و  -6

 حسابات فتح و الشيكات علي توقيع و سحب من و البنوك جميع مع التعامل في ذلك و فقط مجتمعين عبدالكريم توفيق جمال/  السيد

 6064   برقم    20200227:  تاريخ ، خطابات إستصدار و

 اإلذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد حسن محمد ممدوح أحمد -  989

 توكيل في أيضا   الحق لهم و باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة إبرام و التجارية و

 . ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو

  اإلدارة مجلس رئيس نائب السيد و محمد عطيه محمد أحمد/  السيد المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس للسيد يكون و  -6

 حسابات فتح و الشيكات علي توقيع و سحب من و البنوك جميع مع التعامل في ذلك و فقط مجتمعين عبدالكريم توفيق جمال/  السيد

 6064   برقم    20200227:  تاريخ ، خطابات إستصدار و

 و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد العليم عبد محمد عادل -  990

 رهن و المشاركة و البيع و الشراء عقود علي التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الرهن

:  تاريخ ،.  العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق لهم و السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة أصول

 6064   برقم    20200227



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدالرحمن عبدالكريم توفيق جمال -  991

 رهن و المشاركة و البيع و الشراء عقود علي التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و الرهن

:  تاريخ ،.  العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق لهم و السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة أصول

 6064   برقم    20200227

 الرهن و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد عطيه محمد أحمد -  992

 أصول رهن و المشاركة و البيع و الشراء عقود علي التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و

    20200227:  تاريخ ،.  العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق لهم و السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها و الشركة

 6064   برقم

 كافة و الرهن و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمد الحميد عبد محمد -  993

 و الشركة أصول رهن و المشاركة و البيع و الشراء عقود علي التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور

   برقم    20200227:  تاريخ ،.  العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق لهم و السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها

6064 

 كافة و الرهن و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد حسن محمد ممدوح أحمد -  994

 و الشركة أصول رهن و المشاركة و البيع و الشراء عقود علي التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور

   برقم    20200227:  تاريخ ،.  العقاري الشهر مصلحة أمام التوقيع حق لهم و السيارات و األراضي و العقارية ممتلكاتها

6064 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، استئناف القاهره استئناف باالسماعيلية العامه الحرة المناطق بنظام م م ش الهندسيه للصناعات لوتس2315  - -  1

 1532   برقم    20200211

 القاهره استئناف باالسماعيلية العامه الحرة المناطق بنظام  م 0 م 0 ش للصناعات جراند:  الى التجارى االسم تعديل2315  - -  2

 1532   برقم    20200211:  تاريخ ، استئناف

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الي يجدد  شركس اسماعيل عيسى عكرمه لصاحبها  J . E .P G التجميل مستحضرات و للعطور المصريه االردنيه -  1

 4568   برقم    20200204:  تاريخ ، 230  2025/1/18



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 5446   برقم    20200206:  تاريخ ، 260  2023/5/16 الي يجدد  ديسوكى كارولينا منشاة -  2

   برقم    20200209:  تاريخ ، 275  2025/3/12 الي يجدد  احمد محمود رشاد محمد لصاحبها الغذائية تللصناعا الرشاد -  3

3388 

 1220   برقم    20200209:  تاريخ ، 265  2021/11/26 الي يجدد  ندا اللطيف عبد السعيد اشرف لصاحبها االول -  4
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


