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 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 21211422 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسيد دسوقى عواد محمود كريم:  لصاحبها ليك -مانى -  1

 -: النشاط عن 14241 برقم

 . أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال -

 . عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال -

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -

 . اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال -

 بجهة ، بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم(الفندقية دارةاال عدا فيما) المشروعات ادارة

 - جابر سيدى - سموحة- الغتورى بهاء مع الدين صالح كامل شارع تقاطع: 

 21211422 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسيد دسوقى عواد محمود كريم:  لصاحبها ليك -مانى -  2

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار عن 14241 برقم

 والئحته 2112 لسنة 22 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذة

 .التنفيذية وبالئحته به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 - جابر سيدى - سموحة- الغتورى بهاء مع الدين صالح كامل شارع تقاطع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 فى قيد ، 3111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران احمد عمران احمد:  لصاحبها عمران احمد عمران احمد -  3

 -: النشاط عن 14224 برقم 21211422

 جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية والمجنمعات النائية المناطق فى والمخلفات والخردة للحديد والتجزئه الجمله تجاره

 مع مسبقا الهيئة افقةمو فيلزم سيناء

 2112 لسنه 353 رقم العربية مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاة و 2112 لسنة 351 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 - العامريه - العجمي- كناريا مطعم بجوار 21 ك يوسف أبو:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقوى عبدالجواد فتحى حسين:  لصاحبها المعدنية للبراميل درمكو -  4

 -: النشاط عن 14243 برقم 21211424

 .معادن وتشكيل صاج براميل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 المنطقه بارض الرابعه بالمرحله 242-243 رقم ارض قطعة:  النشاط ممارسة وموقع الرئيسي المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 - النطرون وادى - الصناعيه
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، 111111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجا ابو ابراھيم محمد حسن مدحت:  لصاحبها Naga Pharm فارم نجا -  5

 -: النشاط عن 14222 برقم 21211421 فى قيد

 . الطبية والمستلزمات التجميل ومستحضرات األدوية لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 عدا الجديدةفيما العمرانية والمجتمعات النائية بالمناطق لطبيةا والمستلزمات التجميل ومستحضرات لألدوية والتجزئة الجملة تجارة

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة

 العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاة و 2112 لسنة 351 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقًا الهيئة موافقة. 

 2112 لسنة 353 رقم

 . التصدير عموم

 عودة بنك أمام الناصر عبد جمال شارع 322: :  بجهة ، الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد المنشأة وتلتزم

 - المنتزه - بحرى العصافرة -

 ، 111111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجا ابو ابراھيم محمد حسن مدحت:  لصاحبها Naga Pharm فارم نجا -  3

 حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون عن 14222 برقم 21211421 فى قيد

 في

 قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذة والئحته 2112 لسنة 22 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع

 والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار

 .التنفيذية وبالئحته به الوارده

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 - المنتزه - بحرى العصافرة - عودة بنك أمام الناصر عبد جمال شارع 322: :  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 قيد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمايل ابو سليمان نعمان مها:  لصاحبها المعادن وطالء لتصنيع فال يور -  2

 -: النشاط عن 14224 برقم 21211423 فى

 المعادن وطالء وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة

 الالزمة تراخيصال كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 - العامريه - الكريم مسجد بجوار الكابالت شارع من متفرع الفورمايكا شارع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في  ،  شركة.   Onica Egypt L.L.C  ايجيبت اونيكا -  1

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات اللوائح و القوانين أحكام مراعاة مع التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقًا وذلك بها

 .  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في عن ، 14222 برقم 21211422 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس  

 السارية والقرارات اللوائح و القوانين أحكام مراعاة مع التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها

 شارع 12 رقم بالعقار الكائنة -214 رقم شقة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 -4 رقم مبنى ،-لوران -شعراوي
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 : الشركة تأسيس من الغرض -  ،  شركة.   Onica Egypt L.L.C  ايجيبت اونيكا -  2

 وكذا يةالمال األوراق بأسواق يتعلق ما عدا فيما) االستشارات تقديم -للمستندات اإللكتروني التخزين و االرشفة خدمات تقديم

 عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات

 و المال رأس سوق قانون من 22 المادة في عليها المنصوص المالية األوراق مجال في العاملة الشركات ألنشطة المالية األوراق

 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس   والتحليل التوصيف أعمال - االنترنت عبر اإللكتروني التسويق -التنفيذية الئحته

 : الشركة تأسيس من الغرض - عن ، 14222 برقم 21211422

 وكذا المالية األوراق بأسواق يتعلق ما عدا فيما) االستشارات تقديم -للمستندات اإللكتروني التخزين و االرشفة خدمات تقديم

 عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات

 و المال رأس سوق قانون من 22 المادة في عليها المنصوص المالية األوراق مجال في العاملة الشركات ألنشطة المالية األوراق

 12 رقم بالعقار الكائنة -214 رقم شقة:  بجهة ، والتحليل التوصيف أعمال - االنترنت عبر اإللكتروني التسويق -التنفيذية الئحته

 -4 رقم مبنى ،-لوران -شعراوي شارع

 أنواعها بمختلف التطبيقات و البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم  ،  شركة.   Onica Egypt L.L.C  ايجيبت اونيكا -  3

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم اعمال -أنواعها بمختلف

 و الحاسبات على البيانات إدخال - وبيانات وصورة صوت  من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوى انتاج - عليها والتدريب

 اعماال تزاول التي غيرھا و الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز و االلكترونية بالوسائل

 ، 14222 برقم 21211422 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس   غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة

 التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم اعمال -أنواعها بمختلف أنواعها بمختلف التطبيقات و البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم عن

  من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوى انتاج - عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد انشاء و

 تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز و االلكترونية بالوسائل و الحاسبات على البيانات إدخال - وبيانات وصورة صوت

 شقة:  بجهة ، غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي غيرھا و الشركات مع الوجوه من وجه بأي

 -4 رقم مبنى ،-لوران -شعراوي شارع 12 رقم بالعقار الكائنة -214 رقم

 طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن  ،  شركة   Golden Y Pharmaceutical سيوتيكال فارما واى جولدن -  4

 تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن عن ، 14223 برقم 21211422 فى ،قيدت 1111110111   مالها ،رأس.   القانون ألحكام

 سيدى - سموحة - والمروة الصفا عمارة النصر شارع من 2:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقًا وذلك بها

 - جابر

 ھو الشركة غرض  ،  شركة   Golden Y Pharmaceutical سيوتيكال فارما واى جولدن -  5

 ومستحضرات الطبيه واالعشاب الخاصه الطبيه واالغذيه الغذائيه والمكمالت والبيطريه البشريه االدويه تسجيل اجراءات انهاء

 الغير لدى سبق ما كل وتصنيع المختصه الجهات امام والمبيدات والمطهرات التجميل

 .التجاريه والتوكيالت التصدير

 فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1422 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

   مالها ،رأس   باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة

 ھو الشركة غرض عن ، 14223 برقم 21211422 فى ،قيدت 1111110111

 ومستحضرات الطبيه واالعشاب الخاصه الطبيه واالغذيه الغذائيه والمكمالت والبيطريه البشريه االدويه تسجيل اجراءات انهاء

 الغير لدى سبق ما كل وتصنيع المختصه الجهات امام والمبيدات المطهراتو التجميل

 .التجاريه والتوكيالت التصدير

 فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1422 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2:  بجهة ، باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة

 سيدى - سموحة - والمروة الصفا عمارة النصر شارع من

 - جابر

 القوانين  ،  شركة   Golden Y Pharmaceutical سيوتيكال فارما واى جولدن -  3

 . الغرض لهذا المنظمة

 والخامات المعمليه والكواشف الطبيه والمستلزمات والمركزات والمنظفات العامه الصحه ومبيدات االطفال البان فى التجاره

 . االعالف واضافات الدوائيه

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

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيها أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

 عن ، 14223 برقم 21211422 فى ،قيدت 1111110111   مالها ،رأس   لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 القوانين

 . الغرض لهذا المنظمة

 والخامات المعمليه والكواشف الطبيه والمستلزمات والمركزات والمنظفات العامه الصحه ومبيدات االطفال البان فى التجاره

 . االعالف واضافات الدوائيه

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

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيها أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

 سيدى - سموحة - والمروة الصفا عمارة النصر شارع من 2:  بجهة ، لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 - جابر

 General            East of            Agriculture         And   والعطرية الطبية والزيوت للزراعة الشرق جنرال -  2

Medicinal and     Aromatic oils   ھو الشركة غرض  ،  شركة 

 .والعطرية الطبية الزيوت وتقطير لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 .الزراعية المحاصيل تصدير

 العمومية التوريدات

 .والمبيدات األسمدة تجارة

 تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1422 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم.التجارية التوكيالت

 يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة

 . الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

 عن ، 14222 برقم 21211422 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس   األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز ستصالحا

 ھو الشركة غرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .والعطرية الطبية الزيوت وتقطير لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 .الزراعية المحاصيل تصدير

 العمومية التوريدات

 .والمبيدات األسمدة تجارة

 تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1422 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم.التجارية التوكيالت

 يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة

 . الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

 - خيت شبرا - الصعيدى اعالف مصنع بجوار:  بجهة ، األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح

 General            East of            Agriculture         And   والعطرية الطبية والزيوت للزراعة الشرق جنرال -  2

Medicinal and     Aromatic oils   في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي  ،  شركة 

 االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين ھاتين

 الغمر بطريق الري وليس

 2112 لسنة 353 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2112 لسنة 351 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما. 

 . العقارى االستثمار

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

. لالستزراع قابلة تجعلها التي عن ، 14222 برقم 21211422 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس   للشركة ويجوز

 في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع

 االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين ھاتين

 الغمر بطريق الري وليس

 2112 لسنة 353 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2112 لسنة 351 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما. 

 . العقارى االستثمار

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

 - خيت شبرا - الصعيدى اعالف مصنع بجوار:  بجهة ، للشركة ويجوز

 General            East of            Agriculture         And   والعطرية الطبية زيوتوال للزراعة الشرق جنرال -  4

Medicinal and     Aromatic oils   شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن  ،  شركة 

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

   مالها ،رأس  القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن عن ، 14222 برقم 21211422 فى ،قيدت 3111110111

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال

 بجوار:  بجهة ، القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 - خيت شبرا - الصعيدى اعالف مصنع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ھو الشركة غرض  ،  شركة   Fruit Factory فاكتورى فروت -  11

 الخضر أو الفاكهة عصائر وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

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

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

   مالها ،رأس  القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 ھو الشركة غرض عن ، 14223 برقم 21211422 فى ،قيدت 5111110111

 الخضر أو الفاكهة عصائر وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 . األنشطة ھذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح نالقواني بأحكام اإلخالل دون وذلك

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

 بعد:  بجهة ، القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 - القادر عبد - شعبان محمد مدرسة بجوار البد سنترال

 - العامريه - البتروكيماويات

  الشركة غرض  ،  شركة   وشريكيه جبره شاكر ميالد وسيم -  11

 .والمفروشات الجاھزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

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

  الشركة غرض عن ، 14244 برقم 21211424 فى ،قيدت 3111110111   مالها ،رأس

 .والمفروشات الجاھزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

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

 - القديمه العرب برج - المياه شركة بجوار الناصر عبد جمال ش من متفرع 1 رقم عقار:  بجهة

 شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من  ،  شركة   Quattro For Investment لالستثمار كواترو -  12

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

   مالها ،رأس.   القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من عن ، 14224 برقم 21211413 فى ،قيدت 21111110111

 تحقيق على تعاونها قد التي أو

 برج:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 214 شقه - الخطاب بن عمر ش الياسمين لؤلؤه

 - الدخيله - الهانوفيل

 ھو الشركة غرض  ،  شركة   Quattro For Investment لالستثمار كواترو -  13

 . العقارى االستثمار

 المقاوالت عموم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 العمومية التوريدات

 والتصدير االستيراد

 مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، المستوردين سجل شان فى 1422 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

 المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها

 الغرض لهذا

 العقارى التسويق

 : وتشمل واالستكشاف الحفر لعمليات المساندة البترولية الخدمات تقديم

 وتنشيطها البترول آبار صيانة -

 ھو الشركة غرض عن ، 14224 برقم 21211413 فى ،قيدت 21111110111   مالها ،رأس   معدات صيانة - -

 . العقارى االستثمار

 المقاوالت عموم

 العمومية التوريدات

 والتصدير االستيراد

 مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، المستوردين سجل شان فى 1422 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

 المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها

 الغرض لهذا

 العقارى التسويق

 : وتشمل واالستكشاف الحفر لعمليات المساندة البترولية الخدمات تقديم

 وتنشيطها البترول آبار صيانة -

 214 شقه - الخطاب بن عمر ش الياسمين لؤلؤه برج:  بجهة ، معدات صيانة - -

 - الدخيله - الهانوفيل

 البترولية والمضخات الحفر  ،  شركة   Quattro For Investment لالستثمار كواترو -  14

 . البترول ألغراض الالزمة العميقة غير واآلبار المياه آبار حفر -

 والصيانة الحفر ألعمال المكملة المدنية األعمال -

 الترسيبات من األسطح معالجة -

 األنتاج وأنابيب التغليف مواسير بإنزال المتعلقة الخدمات -

 البترولي باالستكشاف المتعلقة الخدمات -

 التمويلى التاجير عدا فيما معدات تأجير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

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

 الحفر عن ، 14224 برقم 21211413 فى ،قيدت 21111110111   مالها ،رأس   وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 البترولية والمضخات

 . البترول ألغراض الالزمة العميقة غير واآلبار المياه آبار حفر -

 والصيانة الحفر ألعمال المكملة المدنية األعمال -

 الترسيبات من األسطح معالجة -

 األنتاج وأنابيب التغليف مواسير بإنزال المتعلقة الخدمات -

 البترولي باالستكشاف المتعلقة الخدمات -

 التمويلى التاجير عدا فيما معدات تأجير

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

 214 شقه - الخطاب بن عمر ش الياسمين لؤلؤه برج:  بجهة ، وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - الدخيله - الهانوفيل

  ،  شركة   International Feed Company                                                                فيد انترناشيونال -  15

 ھو الشركة غرض

 .االعالف مركزات وتعبئة وخلط لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

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

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

   مالها ،رأس.   القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 ھو الشركة غرض عن ، 14225 برقم 21211423 فى ،قيدت 11111110111

 .االعالف مركزات وتعبئة وخلط علتصني مصنع وتشغيل اقامة

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

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

 يكون:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 السكة قبلى عبدالقادر زاوية:  اآلتي العنوان في النشاط ممارسة وموقع مكان و القانوني وموطنها الشركة إلدارة الرئيسي المركز

 - اول عامرية - االلى المجزر بجوار الصناعية النهضة منطقة الحديد

 ھو الشركة غرض  ،  شركة   EGY Tubulars - Free Zone حره منطقه - تيوبالرز ايجى -  13

 .البترول مواسير انتاج

 الالزمة الغيار وقطع والكيماويات والمواد واالجهزة واالدوات والمهمات والمعدات االالت واستئجار وتاجير وصيانة وبيع تخزين

 البحث مجاالت فى المعفاه والجهات للشركات وذلك والغاز البترول شركات لنشاط واالستشارية الفنية الخدمات وتقديم لها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مع الحرة المناطق ومشروعات العربية مصر جمهورية خارج العاملة والشركات البترول وزارة مظلة تحت والتنقيب واالستكشاف

 ،قيدت 111111110111   مالها ،رأس   الجهات مع السنوية تعامالته حجم من % 21 حدود فى بنسبة بالتعامل للشركة السماح

 ھو الشركة غرض عن ، 14243 برقم 21211431 فى

 .البترول مواسير انتاج

 الالزمة الغيار وقطع والكيماويات والمواد واالجهزة واالدوات والمهمات والمعدات االالت واستئجار وتاجير وصيانة وبيع تخزين

 البحث مجاالت فى المعفاه والجهات للشركات وذلك والغاز البترول شركات لنشاط واالستشارية الفنية الخدمات وتقديم لها

 مع الحرة المناطق ومشروعات العربية مصر جمهورية خارج العاملة والشركات البترول وزارة مظلة تحت والتنقيب واالستكشاف

 إلدارة الرئيسي المركز يكون:  بجهة ، الجهات مع السنوية تعامالته حجم من % 21 حدود فى بنسبة بالتعامل للشركة السماح

 العامة الحرة المنطقه:  اآلتي العنوان في النشاط ممارسة وموقع مكان و القانوني وموطنها الشركة

 - العامريه - باالسكندرية

 مظلة تحت العاملة المعفاة غير والشركات  ،  شركة   EGY Tubulars - Free Zone حره منطقه - تيوبالرز ايجى -  12

 .البترول وزارة

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

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

   مالها ،رأس.   القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 مظلة تحت العاملة المعفاة غير اتوالشرك عن ، 14243 برقم 21211431 فى ،قيدت 111111110111

 .البترول وزارة

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

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

 يكون:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 العامة الحرة المنطقه:  اآلتي العنوان في النشاط ممارسة وموقع مكان و القانوني وموطنها الشركة إلدارة الرئيسي المركز

 - العامريه - باالسكندرية

 ھو الشركة غرض  ،  شركة   السياحيه المنشآت إلدارة كافيه مجز مجموعة شركة -  12

 المأكوالت أنواع جميع تقديم و( الكحولية عدا)المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافيتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة-

 اواى التيك و

 السياحية والقرى الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق السياحي والتسويق اإلدارة

 بها الترخيص اجراءات و بموافقة ورد لما وفقا و الفندقيه االدارة شركات بشان 2112 لسنة 311 رقم الوزارى القرار مراعاه مع

   مالها ،رأس   ھذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 ھو الشركة غرض عن ، 14221 برقم 21211422 فى ،قيدت 11111110111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 المأكوالت أنواع جميع تقديم و( الكحولية عدا)المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافيتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة-

 اواى التيك و

 السياحية والقرى الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق السياحي والتسويق اإلدارة

 بها الترخيص اجراءات و بموافقة ورد لما وفقا و الفندقيه االدارة شركات بشان 2112 لسنة 311 رقم الوزارى القرار مراعاه مع

 يكون:  بجهة ، ھذه لممارسة الالزمة التراخيص صداراست وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 بالدور 3 رقم المحل اآلتي العنوان في النشاط ممارسة موقع مكان و القانوني وموطنها الشركة إلدارة الرئيسي المركز

 شيزار كامب بانوراما عمارة قمحه احمد شارع من متفرع فهمى منصور شارع 4 رقم بالعقار قمحه احمد على المطل األرضى

 . األنشطة  ،  شركة   السياحيه المنشآت إلدارة كافيه مجز مجموعة شركة -  14

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

   مالها ،رأس.   القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 . األنشطة عن ، 14221 برقم 21211422 فى ،قيدت 11111110111

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

 يكون:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 بالدور 3 رقم المحل اآلتي العنوان في النشاط ممارسة موقع مكان و القانوني وموطنها الشركة إلدارة الرئيسي المركز

 شيزار كامب بانوراما عمارة قمحه احمد شارع من متفرع فهمى منصور شارع 4 رقم بالعقار قمحه احمد على المطل األرضى

 ھو الشركة غرض  ،  شركة   والتوزيع للتجارة فريزى -  21

 الغذائية المواد وتوزيع وبيع تجارة

 أو وتبريدھا الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل اقامة

 .تجميدھا

 تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1422 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم.التجارية التوكيالت

 يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة

 . الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

 ھو الشركة غرض عن ، 14222 برقم 21211422 فى ،قيدت 2111110111   مالها ،رأس   اإلخالل دون وذلك

 الغذائية المواد وتوزيع وبيع تجارة

 أو يدھاوتبر الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل اقامة

 .تجميدھا

 تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1422 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم.التجارية التوكيالت

 يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

 - الرمل - خورشيد أكتوبر 3: :  بجهة ، اإلخالل دون وذلك

 الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام  ،  شركة   والتوزيع للتجارة فريزى -  21

 . األنشطة ھذه لممارسة

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

   مالها ،رأس  القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام عن ، 14222 برقم 21211422 فى ،قيدت 2111110111

 . األنشطة ھذه لممارسة الالزمة التراخيص

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

 3: :  بجهة ، القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 - الرمل - خورشيد أكتوبر

 ھو الشركة غرض  ،  شركة   ALFAKHAMUH AND ALTANAWUE والتنوع الفخامة -  22

 . المقاوالت عموم -

 . التوريدات عموم -

 . التصدير عموم -

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

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

   مالها ،رأس.   القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 ھو الشركة غرض عن ، 14224 برقم 21211422 فى ،قيدت 511110111

 . المقاوالت عموم -

 . التوريدات عموم -

 . التصدير عموم -

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

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 - الدخيله - النخيل - جروب العربى أعلى 14 مع 22 شارع

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 14222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو ابراھيم محمد حسن مدحت:  لصاحبها Naga Pharm فارم نجا -  1

 المنتزه - بحرى العصافرة - عودة بنك أمام الناصر عبد جمال شارع 322:  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211421

- 

 تاريخ وفي 14224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران احمد عمران احمد:  لصاحبها عمران احمد عمران احمد -  2

 - العامريه - العجمي- كناريا مطعم بجوار 21 ك يوسف أبو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211422

 وفي 14224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمايل ابو سليمان نعمان مها:  لصاحبها المعادن وطالء لتصنيع فال يور -  3

 - الكريم مسجد بجوار الكابالت شارع من متفرع الفورمايكا شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211423 تاريخ

 - العامريه

 21211422 تاريخ وفي 14241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسيد دسوقى عواد محمود كريم:  لصاحبها ليك -مانى -  4

 - جابر سيدى - سموحة- الغتورى بهاء مع الدين صالح كامل شارع تقاطع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تاريخ وفي 14243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى عبدالجواد فتحى حسين:  لصاحبها المعدنية للبراميل درمكو -  5

 242-243 رقم ارض قطعة:  النشاط ممارسة وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211424

 - النطرون وادى - هالصناعي المنطقه بارض الرابعه بالمرحله

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات محمد النبى عبد رمضان السيدة/  لصاحبتها والكرتون الورق وتقطيع لتحويل النجار منشأة -  1

 الورق طباعة و وتجهيز لقص مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 4153   برقم

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

 . نشاطها

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 14224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران احمد عمران احمد:  لصاحبها عمران احمد عمران داحم -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211422

 تاريخ وفي 14243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى عبدالجواد فتحى حسين:  لصاحبها المعدنية للبراميل درمكو -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211424

 تاريخ وفي 14224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمايل ابو سليمان نعمان مها:  لصاحبها المعادن وطالء لتصنيع فال يور -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211423

 تاريخ وفي 14222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو ابراھيم محمد حسن مدحت:  لصاحبها Naga Pharm فارم نجا -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211421

 تم21211422 تاريخ وفي 14241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسيد دسوقى عواد محمود كريم:  لصاحبها ليك -مانى -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركة ،  م.م..ش  Asriatica for agriculture development and trade co التجارة و الزراعية للتنمية اسرياتكا   - 1

-4-23 فى 1122 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211423 تاريخ وفى ،   4143:  برقم قيدھا سبق  مساھمة

2121 

 شركة ،  م.م..ش  Asriatica for agriculture development and trade co التجارة و الزراعية للتنمية اسرياتكا   - 2

-4-23 فى 1122 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211423 تاريخ وفى ،   4143:  برقم قيدھا سبق  مساھمة

2121 

 تم   21211423 تاريخ وفى ،   2341:  برقم قيدھا سبق  مساھمة شركة ،  م.م.ش  Teamالعقارى للتسويق تيم   - 3

 2121-4-23 فى1123 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   21211423 تاريخ وفى ،   2341:  برقم قيدھا سبق  مساھمة شركة ،  م.م.ش  Teamالعقارى للتسويق تيم   - 4

 2121-4-23 فى 1123 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شركة ،  م.م.ش Adriatica for agriculture development and trade co التجارة و الزراعية للتنمية ادرياتكا   - 5

-4-23 فى1124 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211423 تاريخ وفى ،   4121:  برقم قيدھا سبق  مساھمة

2121 

 شركة ،  م.م.ش Adriatica for agriculture development and trade co التجارة و الزراعية للتنمية ادرياتكا   - 3

-4-23 فى 1124 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211423 تاريخ وفى ،   4121:  برقم قيدھا سبق  مساھمة

2121 

   21211422 تاريخ وفى ،   1343:  برقم قيدھا سبق  مساھمة شركة ،  م.م.ش االورام لعالج العالمى التخصصى المركز   - 2

 االسكندرية - العجمى - الخليل درة ببرج شقة فى الكائن الفرع الغاء  السجل شطب/محو تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ،   3122:  برقم قيدھا سبق  مساھمة شركة ،  الخاصة الحرة المناطق بنظام م.م.ش  البحرية للخدمات ايجيبت اوفشور بيرج   - 2

 الى االسكندرية استثمار من لنقلة 2121-4-22 فى 1124 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى

 القاھرة استثمار

 الحرة المناطق بنظام المصرى القانون ألحكام وفقا مؤسسة مساھمة شركة(  م.م.ش)  البحرية للخدمات أوفشور االسكندنافية   - 4

 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   3122:  برقم قيدھا سبق  ھمةمسا شركة ،.   الخاصة

 القاھرة استثمار الى االسكندرية استثمار من لنقلة 2121-4-22 فى 1124

   3122:  برقم قيدھا سبق  مساھمة شركة ،  الخاصة الحرة المناطق بنظام م.م.ش  البحرية للخدمات ايجيبت اوفشور بيرج   - 11

 الى االسكندرية استثمار من لنقلة 2121-4-22 فى 1124 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،

 القاھرة استثمار

 الحرة المناطق بنظام المصرى القانون ألحكام وفقا مؤسسة مساھمة شركة(  م.م.ش)  البحرية للخدمات أوفشور االسكندنافية   - 11

 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211422 تاريخ وفى ،   3122:  برقم قيدھا سبق  مساھمة شركة ،.   الخاصة

 القاھرة استثمار الى االسكندرية استثمار من لنقلة 2121-4-22 فى 1124

 تم   21211422 تاريخ وفى ،   4521:  برقم قيدھا سبق  محدودة مسئولية ذات ،  م.م.ذ.ش للبرمجيات فيوتشر سويفت   - 12

 2121-4-22 فى 1122 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   21211422 تاريخ وفى ،   4521:  برقم قيدھا سبق  محدودة مسئولية ذات ،  م.م.ذ.ش للبرمجيات فيوتشر سويفت   - 13

 2121-4-22 فى 1122 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 21211421،   تاريخ وفي 3122، برقم قيدھا سبق ،  محدودة مسئولية ذات م.م.ذ.ش الزراعية للحاصالت فارم غالى -  1

  جنيه  5111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي 2231، برقم قيدھا سبق ،  محدودة مسئولية ذات م.م.ذ.ش العقارى لالستثمار الديوانية -  2

  جنيه  21111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي 2231، برقم قيدھا سبق ،  محدودة مسئولية ذات م.م.ذ.ش العقارى لالستثمار الديوانية -  3

  جنيه  21111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي 11344، برقم قيدھا سبق ،  محدودة مسئولية ذات م.م.ذ.ش الكابالت لصناعة اإليطالية -  4

  جنيه  511110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 21211422،   تاريخ وفي 11344، برقم قيدھا سبق ،  محدودة مسئولية ذات م.م.ذ.ش الكابالت لصناعة اإليطالية -  5

  جنيه  511110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   تاريخ وفي 12314، برقم قيدھا سبق ،  محدودة مسئولية ذات م.م.ذ.ش Blue Tech Solution سليوشن تك بلو شركة -  3

  جنيه  1111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 21211423،

   تاريخ وفي 12314، برقم قيدھا سبق ،  محدودة مسئولية ذات م.م.ذ.ش Blue Tech Solution سليوشن تك بلو شركة -  2

  جنيه  1111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 21211423،

   تاريخ وفي 12314، برقم قيدھا سبق ،  محدودة مسئولية ذات م.م.ذ.ش Blue Tech Solution سليوشن تك بلو شركة -  2

  جنيه  1111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 21211423،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 21211412 تاريخ وفي 14322    برقم قيدھا سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، والتغليف التعبئة مواد لتجارة كارتون -  1

 البحيرة - الجديده النوباريه مدينه -االول الحى 421(5) شقة- الثانى العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 14322    برقم قيدھا سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) والتغليف التعبئه مواد لتجاره كرتون -  2

 البحيرة - الجديده النوباريه مدينه -االول الحى 421(5) شقة- الثانى العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211412

 تعديل تم 21211413 تاريخ وفي 11224    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ، م.م.ش  KIDS   4 التخصصية كيدز فور -  3

 بعد االول الدور ابويوسف العجمى 14 الكيلو تبارك مسجد شارع بالعنوان للشركة فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  االسكندرية - الدخيلة قسم الميزان

4  - Integrated    Cosmetic    Industries    -ICI ، تاريخ وفي 13253    برقم قيدھا سبق  ، محدودة مسئولية ذات 

 قطعة:  االتى العنوان فى النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز يكون ،   :الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211422

  االسكندرية - الجديدة العرب برج مدينة الرابعة الصناعية المنطقة -3 بلوك 14 رقم االرض

 تاريخ وفي 13245    برقم قيدھا سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، MAAK PHARM الصيدليات إلدارة فارم معاك -  5

 :  التالى العنوان فى القانونى موطنها و الشركه الدارة  الرئيسى المركز يكون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211423

 . ثان منتزه قسم الناصر عبد جمال شارع 412 رقم عقار

 

 تعديل تم 21211423 تاريخ وفي 14315    برقم قيدھا سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، المطاعم الدارة روسترز فيف -  3

 ىبنفس حاليا 22 رقم سابقا اسكندرابراھيم شارع 31 رقم عقار فى الكائن للشركة فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  االسكندرية ميامى الشارع

 تعديل تم 21211423 تاريخ وفي 14315    برقم قيدھا سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، المطاعم الدارة روسترز فيف -  2

  االسكندرية بسموحة الرئيسى التجارى بالسوق ا 11 رقم عقار فى الكائن للشركة فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 13142    برقم قيدھا سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، B.  Cpharma   االدوية وتوزيع للتجارة فارما سى بى -  2

 32:  التالى العنوان فى القانونى ومحلها الشركة الدارة الرئيسى المركز يكون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان ديلتع تم 21211423

  االسكندرية - شرقى بابا - وسط حى - تبارك عمارات - الحضرة - المفتش شارع

 تاريخ وفي 13142    برقم قيدھا سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، األدوية مخازن واستغالل وادارة وتشغيل القامة البيسى -  4

 32:  التالى العنوان فى القانونى ومحلها الشركة الدارة الرئيسى المركز يكون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211423

  االسكندرية - شرقى بابا - وسط حى - تبارك عمارات - الحضرة - المفتش شارع

 تم 21211422 تاريخ وفي 1343    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ، م.م.ش االورام لعالج العالمى التخصصى المركز -  11

  االسكندرية - العجمى - الخليل درة ببرج شقة فى الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 21211422 تاريخ وفي 1343    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ، م.م.ش االورام لعالج العالمى التخصصى المركز -  11

  االسكندرية - العجمى - الخليل درة ببرج شقة فى الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 3122    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ، الخاصة الحرة المناطق بنظام م.م.ش  البحرية للخدمات ايجيبت اوفشور بيرج -  12

:  التالى العنوان فى القانونى ومحلها الرئيسى الشركة مركز يكون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211422 ريختا وفي

   القاھرة- الجديدة مصر - ھليوبوليس الثالث، الدور ، الحرية شارع 32



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الحرة المناطق بنظام المصرى القانون ألحكام وفقا مؤسسة مساھمة شركة(  م.م.ش)  البحرية للخدمات أوفشور االسكندنافية -  13

 يكون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 3122    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ،.  الخاصة

   القاھرة- الجديدة مصر - ھليوبوليس الثالث، الدور ، الحرية شارع 32:  التالى العنوان فى القانونى ومحلها الرئيسى الشركة مركز

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211424 تاريخ وفي 11122    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ، م.م.ش ماركت جملة -  14

 خالد بشارع االول الدور مسطح وكامل االرضى الدور مسطح وكامل الجراج البدروم مسطح كامل الكائن فرع اضافة ،:   الـتأشير

- بشر سيدى- سابقا(351) تنظيم 13رقم حماد جالل محمد وشارع بشر سيدى - حماد جالل محمد شارع تنظيم 11 رقم الوليد بن

  االسكندرية

 جملة اهلل فتح شركة و(  بسيطة توصية شركة)  وشركاه اهلل فتح احمد عباس خالد للجملة العربية السويقات شركة اندماج -  15

 21211424 تاريخ وفي 11122    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ، م.م.ش ماركت جملة شركة فى(  تضامن شركة)  ماركت

 مسطح وكامل االرضى الدور مسطح وكامل الجراج البدروم مسطح كامل الكائن فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تنظيم 13رقم حماد جالل محمد وشارع بشر سيدى - حماد جالل محمد شارع تنظيم 11 رقم الوليد بن خالد بشارع االول الدور

  االسكندرية- بشر سيدى- سابقا(351)

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211424 تاريخ وفي 11122    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ، م.م.ش ماركت جملة -  13

 بمدينة 44،42،42 بلوك واالول االرضى دوربال السكنية العمارات اسفل التجارية المسطحات الكائن فرع اضافه ،:   الـتأشير

  االسكندرية - بالقبارى 3 الخير بشاير

 جملة اهلل فتح شركة و(  بسيطة توصية شركة)  وشركاه اهلل فتح احمد عباس خالد للجملة العربية السويقات شركة اندماج -  12

 21211424 تاريخ وفي 11122    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ، م.م.ش ماركت جملة شركة فى(  تضامن شركة)  ماركت

 واالول االرضى بالدور السكنية العمارات اسفل التجارية المسطحات الكائن فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  االسكندرية - بالقبارى 3 الخير بشاير بمدينة 44،42،42 بلوك

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211424 تاريخ وفي 11122    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ، م.م.ش ماركت جملة -  12

 شارع من متفرع 513 شارع  المندرة تنظيم 14 رقم له والمعطى 224 شارع - الفتح برج فى الكائن الفرع تعديل ،:   الـتأشير

 المنتزة قسم - بحرى العصافرة - محمود بسيونى المالزم

 جملة اهلل فتح شركة و(  بسيطة توصية شركة)  وشركاه اهلل فتح احمد عباس خالد للجملة العربية السويقات شركة اندماج -  14

 21211424 تاريخ وفي 11122    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ، م.م.ش ماركت جملة شركة فى(  تضامن شركة)  ماركت

 شارع  المندرة تنظيم 14 رقم له والمعطى 224 شارع - الفتح برج فى الكائن الفرع تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 المنتزة قسم - بحرى العصافرة - محمود بسيونى المالزم شارع من متفرع 513

 تاريخ وفي 5422    برقم قيدھا سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه اهلل عبد فاروق البحرية لالستشارات المصرى المكتب -  21

 12 فيال االول الدور 31 شارع البر براس دمياط بمحافظة الكائن الفرع  لغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211431

 دمياط والتصدير واالستيراد المالك وتمثيل البحرية الوكالة اعمال ونشاطه

    برقم قيدھا سبق  ، منتضا شركة ، عنه ومشهر مسجل ملخصها التاريخ ثابتة عرفية عقود بموجب تضامن الشركة اصبحت -  21

 31 شارع البر براس دمياط بمحافظة الكائن الفرع  لغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211431 تاريخ وفي 5422

 دمياط والتصدير واالستيراد المالك وتمثيل البحرية الوكالة اعمال ونشاطه 12 فيال االول الدور

 ،( التنفيذية والئحته وتعديالته 21/  154 رقم القانون الحكام طبقا) م.م.ش ايمكو/  البحرية لالستشارات المصرى المكتب -  22

 الكائن الفرع  لغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211431 تاريخ وفي 5422    برقم قيدھا سبق  ، تضامن شركة

 والتصدير واالستيراد المالك وتمثيل البحرية الوكالة اعمال ونشاطه 12 فيال االول الدور 31 شارع البر براس دمياط بمحافظة

 دمياط

 تاريخ وفي 5422    برقم قيدھا سبق  ، تضامن شركة ،( وشريكاه اهلل عبد ھشام) البحرية لالستشارات المصرى المكتب -  23

 12 فيال االول الدور 31 شارع البر براس دمياط بمحافظة الكائن الفرع  لغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211431

 دمياط والتصدير واالستيراد المالك وتمثيل البحرية الوكالة اعمال ونشاطه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تاريخ وفي 5422    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ، وشركاه اهلل عبد فاروق البحرية لالستشارات المصرى المكتب -  24

 12 فيال االول الدور 31 شارع البر براس دمياط بمحافظة الكائن الفرع  لغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211431

 دمياط والتصدير واالستيراد المالك وتمثيل البحرية الوكالة اعمال ونشاطه

    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ، عنه ومشهر مسجل ملخصها التاريخ ثابتة عرفية عقود بموجب تضامن الشركة اصبحت -  25

 31 شارع البر براس دمياط بمحافظة الكائن الفرع  لغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211431 تاريخ وفي 5422

 دمياط والتصدير واالستيراد المالك وتمثيل البحرية الوكالة اعمال ونشاطه 12 فيال االول الدور

 ،( التنفيذية والئحته وتعديالته 21/  154 رقم القانون الحكام طبقا) م.م.ش ايمكو/  البحرية لالستشارات المصرى المكتب -  23

 الكائن الفرع  لغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211431 تاريخ وفي 5422    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة

 والتصدير واالستيراد المالك وتمثيل البحرية الوكالة اعمال ونشاطه 12 فيال االول الدور 31 شارع البر براس دمياط بمحافظة

 دمياط

 تاريخ وفي 5422    برقم قيدھا سبق  ، مساھمة شركة ،( وشريكاه اهلل عبد ھشام) البحرية لالستشارات المصرى المكتب -  22

 12 فيال االول الدور 31 شارع رالب براس دمياط بمحافظة الكائن الفرع  لغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211431

 دمياط والتصدير واالستيراد المالك وتمثيل البحرية الوكالة اعمال ونشاطه

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ھو الشركة غرض  محدودة مسئولية ذات ، B.  Cpharma   االدوية وتوزيع للتجارة فارما سى بى -  1

 . األدوية مخازن واستغالل وادارة وتشغيل إقامة

 .األدوية وتوزيع  تجارة

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

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

 قيدھا سبق  ،.  القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ وفي 13142   برقم

 ھو الشركة غرض  محدودة مسئولية ذات ، األدوية مخازن واستغالل وادارة وتشغيل القامة البيسى -  2

 . األدوية مخازن واستغالل وادارة وتشغيل إقامة

 .األدوية وتوزيع  تجارة

 . األنشطة ھذه ارسةلمم الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرھا الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تحقيق

 قيدھا سبق  ،.  القانون ألحكام طبقًا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211423 تاريخ وفي 13142   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التوكيالت-2-العقارى االستثمار و المتكاملة المقاوالت اعمال بجميع القيام-1  مساھمة شركة ، واالنشاءات للتجاره الخليج -  3

 لمجاالت والترويج التسويق عدا فيما)  سبق ما وكل انواعها بكافة الفنية االستشارات -4- انواعها بكافة العامة التجارة-3- التجارية

 المالية األوراق مجال فى العاملة الشركات ألنشطة المالية االوراق عن المالية واإلستشارات القانونية واإلستشارات االستثمار،

 بالتقييم المتعلقة المالية والدراسات اإلستشارات وكذا التنفيذية والئحتة المال راس سوق قانون من( 22) المادة فى عليها المنصوص

 مساھمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 11433   برقم قيدھا سبق  ، زيادة بمناسبة

  1(  اإلستحواذ أو المال رأس  مساھمة شركة ، واالنشاءات للتجاره الخليج -  4

  1 األنشطة ھذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 

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

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

 وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 11433   برقم قيدھا سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقًا وذلك

 مساھمة شركة:  التأشير

 تملك:  ھو الشركة غرض  مساھمة شركة ، الخاصة الحرة المناطق بنظام م.م.ش  البحرية للخدمات ايجيبت اوفشور بيرج -  5

 الرافعة. Subsea. Cable. Crane   .AHT.PSV.AHTS DSC فيها بما البحرية األمداد ووحدات البحرية السفن واستئجار وتأجير

  وزوارق ولنشات البحرية للمنصات الخدمة وامداد المخاطيف ونقل وتداول االمداد وحدات وھى واألجنبى المصرى للعلم

 . المصرية الموانى وخارج االقليمية المياه فى المنصات ھذه بخدمة المتعلقة المخاطيف وتداول والمراسى القطر

  ، المملوكة و البحرى التموين ووحدات السفن لجميع المالحية الوكالة وخدمات البحرية والخدمات المالحة اعمال خدمات تقديم -

 مساھمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 3122   برقم قيدھا سبق

 الحرة المناطق بنظام المصرى القانون ألحكام وفقا مؤسسة مساھمة شركة(  م.م.ش)  البحرية للخدمات أوفشور االسكندنافية -  3

 .Subsea فيها بما البحرية األمداد ووحدات البحرية السفن واستئجار وتأجير تملك:  ھو الشركة غرض  مساھمة شركة ،.  الخاصة

Cable. Crane   .AHT.PSV.AHTS DSC .وامداد المخاطيف ونقل وتداول االمداد وحدات وھى واألجنبى المصرى للعلم الرافعة 

  وزوارق ولنشات البحرية للمنصات الخدمة

 . المصرية الموانى وخارج االقليمية المياه فى المنصات ھذه بخدمة المتعلقة المخاطيف وتداول والمراسى القطر

  ، المملوكة و البحرى التموين ووحدات السفن لجميع المالحية الوكالة وخدمات البحرية والخدمات المالحة اعمال خدمات تقديم -

 مساھمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 3122   برقم قيدھا سبق

 العلم ترفع التى للمشروع  مساھمة شركة ، الخاصة الحرة المناطق بنظام م.م.ش  البحرية للخدمات ايجيبت اوفشور بيرج -  2

 وادوات المختلفة الغذائية والمواد والبويات الغيار بقطع السفينة امداد يشمل والذى البحرية التوريدات خدمات وتقديم ، المصرى

 وفقا وذلك والزيوت والوقود المياة ماعدا السفينة الية وتحتاج الربان أو المالحى الوكيل مايطلبة كلو السالمة ومعدات النظافة

 . االنشطة ھذه لمزاولة المنظمة القواعد مراعاة مع ، البحرى النقل قطاع - النقل وزارة فى بها المعمول والشروط للضوابط

 تاريخ وفي 3122   برقم قيدھا سبق  ، البحرى النقل مجال فى العاملة ةوالمحلي العالمية للشركات الفنية الخدمات تقديم - 

 مساھمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422

 الحرة المناطق بنظام المصرى القانون ألحكام وفقا مؤسسة مساھمة شركة(  م.م.ش)  البحرية للخدمات أوفشور االسكندنافية -  2

 بقطع السفينة امداد يشمل والذى البحرية التوريدات خدمات وتقديم ، المصرى العلم ترفع التى للمشروع  مساھمة شركة ،.  الخاصة

 الية وتحتاج الربان أو المالحى الوكيل مايطلبة وكل السالمة ومعدات النظافة وادوات المختلفة الغذائية والمواد والبويات الغيار

 مراعاة مع ، البحرى النقل قطاع - النقل وزارة فى بها المعمول والشروط للضوابط وفقا وذلك والزيوت والوقود المياة ماعدا السفينة

 . االنشطة ھذه لمزاولة المنظمة القواعد

 تاريخ وفي 3122   برقم قيدھا سبق  ، البحرى النقل مجال فى العاملة والمحلية العالمية للشركات الفنية الخدمات تقديم - 

 مساھمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 العاملة الشركات ذلك فى بما  مساھمة شركة ، الخاصة الحرة المناطق بنظام م.م.ش  البحرية للخدمات ايجيبت اوفشور بيرج -  4

 .األوفشور مجال فى

 . البحرية لعائماتا وكافـــة العائم التنقيب وأرصفة البحرية للسفن واألمداد واألنقاذ القطر بعمليات القيام -

 . عليها والتفتيش وصيانتها البحر سطح تحت البحرية المعدات وتجهيز وفك تركيب - 

 .البحرية الزيوت وتخزين البحرية االنقاذ ومعدات البحرية والوحدات السفن لخدمة والمستودعات المخازن واستغالل ادارة -

 .الغير لحساب أو لها المؤجرة أو للشركة المملوكة سواء السفن أنواع جميع وتخفيف وتفريغ شحن -

 مساھمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 3122   برقم قيدھا سبق  ، وأستئجار تأجير -     

 الحرة المناطق بنظام المصرى القانون ألحكام وفقا مؤسسة مساھمة شركة(  م.م.ش)  البحرية للخدمات أوفشور االسكندنافية -  11

 .األوفشور مجال فى العاملة الشركات ذلك فى بما  مساھمة شركة ،.  الخاصة

 . البحرية العائمات وكافـــة العائم التنقيب وأرصفة البحرية للسفن واألمداد واألنقاذ القطر بعمليات القيام -

 . عليها والتفتيش وصيانتها البحر سطح تحت البحرية المعدات وتجهيز وفك تركيب - 

 .البحرية الزيوت وتخزين البحرية االنقاذ ومعدات البحرية والوحدات السفن لخدمة والمستودعات المخازن واستغالل ادارة -

 .الغير لحساب أو لها المؤجرة أو للشركة المملوكة سواء السفن أنواع جميع وتخفيف وتفريغ شحن -

 مساھمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 3122   برقم قيدھا سبق  ، وأستئجار تأجير -     

 ساحات وأدارة وتجهيز  مساھمة شركة ، الخاصة الحرة المناطق بنظام م.م.ش  البحرية للخدمات ايجيبت اوفشور بيرج -  11

  فيماعدا  والبضائع الحاويات بتداول الخاصة التخزين

 .التمويلى التأجير   

 تاريخ وفي 3122   برقم قيدھا سبق  ،. والبرية العائمة المعدات وتخزين والتفريغ الشحن ووسائل معدات وتملك وأستئجار تأجير -

 مساھمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422

 الحرة المناطق بنظام المصرى القانون ألحكام وفقا مؤسسة مساھمة شركة(  م.م.ش)  البحرية للخدمات أوفشور االسكندنافية -  12

  فيماعدا  والبضائع الحاويات بتداول الخاصة التخزين ساحات وأدارة وتجهيز  مساھمة شركة ،.  الخاصة

 .التمويلى التأجير   

 تاريخ وفي 3122   برقم قيدھا سبق  ،. والبرية العائمة المعدات وتخزين والتفريغ الشحن ووسائل معدات وتملك وأستئجار تأجير -

 مساھمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422

  الشركة غرض  محدودة مسئولية ذات ، LEADER GROUP جروب ليدر -  13

 . السارية واللوائح للقوانين وفقا والمالحة البحرية التوكيالت -1

  والخارج المصرية المواني جميع في والتخليص والتفريغ الشحن أعمال -2

  والحاويات للبضائع البحري قلالن -3

 المنافذ عبر والبري البحري النقل -4

 الجوي النقل عدا فيما النقل وسائل بكافة العامة البضائع نقل -5

  وإستغاللها أوالبرية البحرية سواء النقل وسائل تملك -3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  وخالفه وبترولية غذائية مواد من إحتاجتها بكافة السفن تموين -2

  ولوازمها والحاويات السفن كافة إصالح -2

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 13244   برقم قيدھا سبق  ، البري النقل -4

 محدودة

 غرض  محدودة مسئولية ذات ، م.م.ذ.ش Agility Egypt for Shipping and Freight والشحن للمالحة مصر اجيلتى -  14

  الشركة

 . السارية واللوائح للقوانين وفقا والمالحة البحرية التوكيالت -1

  والخارج المصرية المواني جميع في والتخليص والتفريغ الشحن أعمال -2

  والحاويات للبضائع البحري النقل -3

 المنافذ عبر والبري البحري النقل -4

 الجوي النقل عدا فيما النقل وسائل بكافة العامة البضائع نقل -5

  وإستغاللها أوالبرية البحرية سواء النقل وسائل تملك -3

  وخالفه وبترولية غذائية مواد من إحتاجتها بكافة السفن تموين -2

  ولوازمها والحاويات السفن كافة إصالح -2

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 13244   برقم قيدھا سبق  ، البري النقل -4

 محدودة

)  والمطارات المواني بين ترانزيت العابرة للبضاعة والبحري  محدودة مسئولية ذات ، LEADER GROUP جروب ليدر -  15

 ( الجوي النقل عدا فيما

  والسمسرة القومسيون بأعمال القيام -11

  التجارية والوساطة التصدير -11

 خدمات وتقديم الجوي النقل شركات عن الوكالة وأعمال والتخزين والتعبئة الداخلي النقل ويشمل أنواعه بكافة الدولي النقل -12

  المطارات جميع في والتخليص الجوي الشحن

  البضائع ومعاينة المراجعة أعمال -13

  الجمركية الدوائر وخارج داخل والمخازن والمستودعات الحاويات محطات وإستغالل وإدارة إنشاء -14

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 13244   برقم قيدھا سبق  ، اإلستيراد عموم -15

 محدودة

 والبحري  محدودة مسئولية ذات ، م.م.ذ.ش Agility Egypt for Shipping and Freight والشحن للمالحة مصر اجيلتى -  13

 ( الجوي النقل عدا فيما)  والمطارات المواني بين ترانزيت العابرة للبضاعة

  والسمسرة القومسيون بأعمال القيام -11

  التجارية والوساطة التصدير -11

 خدمات وتقديم الجوي النقل شركات عن الوكالة وأعمال والتخزين والتعبئة الداخلي النقل ويشمل أنواعه بكافة الدولي النقل -12

  المطارات جميع في والتخليص الجوي الشحن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  البضائع ومعاينة المراجعة أعمال -13

  الجمركية الدوائر وخارج داخل والمخازن والمستودعات الحاويات محطات وإستغالل وإدارة إنشاء -14

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 13244   برقم قيدھا سبق  ، اإلستيراد عموم -15

 محدودة

 والمهرجانات والمؤتمرات المعارض وتنظيم إقامة -13  محدودة مسئولية ذات ، LEADER GROUP جروب ليدر -  12

 لكل الدولية واألسواق المعارض ھيئة موافقة على الحصول بشرط السياحية المعارض عدا فيما العمل وورش العامة والحفالت

 .  حده على معرض

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

,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 13244   برقم قيدھا سبق  ، الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

 إقامة -13  محدودة مسئولية ذات ، م.م.ذ.ش Agility Egypt for Shipping and Freight والشحن للمالحة مصر اجيلتى -  12

 على الحصول بشرط السياحية المعارض عدا فيما العمل وورش العامة والحفالت والمهرجانات والمؤتمرات المعارض وتنظيم

 .  حده على معرض لكل الدولية واألسواق المعارض ھيئة موافقة

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

,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 13244   برقم قيدھا سبق  ، الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

 غرض  محدودة مسئولية ذات ، م.م.ذ.ش Monmar Shipping And Clearance Service والتخليص للمالحة مار مون -  14

 : ھو الشركة

 والجوي والبري البحري الشحن خدمات أعمال بكافة القيام .1

 وللغير لنفسها التجارية السفن وإدارة واستئجار إيجار .2

 السفن أصحاب تمثيل .3

 والمشاغل واألرصفة والورش والمستودعات والمخازن المنشآت وإدارة وتملك واستئجار روإيجا الفراغات حجز .4

 نشاطها على الشركة تساعد التي والمعدات والسيارات

 الجمركي التخليص .5

 رقم الجمهورية رئيس السيد وقرار 2112/ 351 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار مراعاة مع سبق ما وكل               

 ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 2252   برقم قيدھا سبق  ، أحكام مراعاة وكذلك 353/2112

 محدودة مسئولية

 القوانين  محدودة مسئولية ذات ، م.م.ذ.ش Monmar Shipping And Clearance Service والتخليص للمالحة مار مون -  21

 . األنشطة ھذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح

 التي أو بأعمالها شبيهة أعمااًل تزاول التي وغيرھا 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

 ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21211422 تاريخ وفي 2252   برقم قيدھا سبق  ،. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبًقا

 محدودة مسئولية

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لتجاره كرتون: الى 14322 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  21211412:  تاريخ فى  ،  -  1

 (م.م.ذ.ش) والتغليف التعبئه مواد

 فارما سى بى: الى 13142 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  21211423:  تاريخ فى  ،  -  2

 B.  Cpharma   االدوية وتوزيع للتجارة

 أوفشور االسكندنافية: الى 3122 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساھمة شركة  21211422:  تاريخ فى  ،  -  3

 . الخاصة الحرة المناطق بنظام المصرى القانون ألحكام وفقا مؤسسة مساھمة شركة(  م.م.ش)  البحرية للخدمات

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عبد الحليم عبد فاروق محمد -  1

 12332   برقم    21211412:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  العزيز 

 12332   برقم    21211412:  تاريخ ،   مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالعزيز عبدالحليم فاروق أسامة -  2

 عبد الحليم عبد فاروق محمد -  3

  محددة غير لمدة وظائفهم المديرون يباشر و  مدير  محدودة مسئولية ذات  العزيز 

 فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد ھذا في منفردين او مجتمعين الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل

 في الحق منفردين او مجتمعين للمديرون و العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 12332   برقم    21211412:  تاريخ ، من والمصاريف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة

  محددة غير لمدة وظائفهم المديرون يباشر و  مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالعزيز عبدالحليم فاروق أسامة -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد ھذا في منفردين او مجتمعين الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل

 في الحق منفردين او مجتمعين للمديرون و العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 12332   برقم    21211412:  تاريخ ، من والمصاريف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة

 عبد الحليم عبد فاروق محمد -  5

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة المال رأس عن واالفراج حسابات وفتح ايداع و سحب  مدير  محدودة مسئولية ذات  العزيز 

 حق لهم وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل( فقط مجتمعين) والرھن االقتراض حق أما الشيكات علي والتوقيع والمصاريف

 في منفردين او مجتمعين الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرھن والبيع الشراء عقود علي(فقط مجتمعين) التوقيع

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق مجتمعين ولهم اجورھم و مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 12332   برقم    21211412:  تاريخ ، التجارية و االذنية السندات كافة وتسديد

 وكافة المال رأس عن واالفراج حسابات وفتح ايداع و سحب  مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالعزيز عبدالحليم فاروق أسامة -  3

 باسم ذلك وكل( فقط مجتمعين) والرھن االقتراض حق أما الشيكات علي والتوقيع والمصاريف البنوك جميع مع التعامل صور

 ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرھن والبيع الشراء عقود علي(فقط مجتمعين) التوقيع حق لهم وكذلك ولصالحها الشركة

 ودفع قبض حق مجتمعين ولهم اجورھم و مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في منفردين او مجتمعين الحق

 12332   برقم    21211412:  تاريخ ، التجارية و االذنية السندات كافة وتسديد بيعو وتحويل وتوقيع المبالغ

 عبد الحليم عبد فاروق محمد -  2

 باآلجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و والمشارطات العقود كافة وابرام  مدير  محدودة مسئولية ذات  العزيز 

 12332   برقم    21211412:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق منفردين او مجتمعين ولهم

 تتعلق التي الصفقات و والمشارطات العقود كافة وابرام  مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدالعزيز عبدالحليم فاروق أسامة -  2

:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق منفردين او مجتمعين ولهم باآلجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 12332   برقم    21211412

  محددة غير لمدة وظائفهم المدير يباشر و  مدير  محدودة مسئولية ذات  جبريل عبداللطيف فتحى سامى -  4

 احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد ھذا في منفرد وله الغير مع عالقتها في الشركة المدير يمثل

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفرد للمدير و العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة به

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

 14421   برقم    21211412:  تاريخ ، والتوقيع حسابات وفتح ايداع و سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 الشركة باسم ذلك وكل المال رأس عن واالفراج الشيكات علي  مدير  محدودة مسئولية ذات  جبريل عبداللطيف فتحى سامى -  11

 ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين في الحق له وكذلك ولصالحها

 كافة وابرام والرھن االقتراض حق اما والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله

 الشركة الصول والبيع الشراء عقود على والتوقيع باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 14421   برقم    21211412:  تاريخ ، للشركاء العامة للجمعية القرار فيكون العقارية وممتلكاتها

 ،.  ماذكر بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم  مدير  محدودة مسئولية ذات  جبريل عبداللطيف فتحى سامى -  11

 14421   برقم    21211412:  تاريخ

 ، محمود زيد أبو منير صالح محمد  من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طيرالبر الدين جمال طارق الدين جمال -  12

 1533   برقم    21211412:  تاريخ

 ، محمود زيد أبو منير صالح محمد  من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طيرالبر الدين جمال طارق الدين جمال -  13

 1533   برقم    21211412:  تاريخ

 ، محمود زيد أبو منير صالح محمد  من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عامر ابراھيم العزيز عبد محمد احمد -  14

 1533   برقم    21211412:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، محمود زيد أبو منير صالح محمد  من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عامر ابراھيم العزيز عبد محمد احمد -  15

 1533   برقم    21211412:  تاريخ

:  تاريخ ، محمود زيد أبو منير صالح محمد  من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمود زيد ابو منير صالح محمد -  13

 1533   برقم    21211412

:  تاريخ ، محمود زيد أبو منير صالح محمد  من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمود زيد ابو منير صالح محمد -  12

 1533   برقم    21211412

:  تاريخ ، محمود زيد أبو منير صالح محمد  من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  سليم العزيز عبد محب اهلل ھبة -  12

 1533   برقم    21211412

:  تاريخ ، محمود زيد أبو منير صالح محمد  من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  سليم العزيز عبد محب اهلل ھبة -  14

 1533   برقم    21211412

 ريفرس سامويل ايين كريستوفر -  21

Christopher Iain Samuel Rivers  تاريخ ، محمود زيد أبو منير صالح محمد  من بدال  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  :

 1533   برقم    21211412

 ريفرس سامويل ايين كريستوفر -  21

Christopher Iain Samuel Rivers  تاريخ ، محمود زيد أبو منير صالح محمد  من بدال  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  :

 1533   برقم    21211412

 منير صالح محمد  من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  Byron Alexander Church  شارش ألكسندر بايرون -  22

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، محمود زيد أبو

 منير صالح محمد  من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  Byron Alexander Church  شارش ألكسندر بايرون -  23

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، محمود زيد أبو

:  تاريخ ، محمود زيد أبو منير صالح محمد  من بدال  فرع مدير  مساھمة شركة  شحاته امام الرحمن عبد أحمد -  24

 1533   برقم    21211412

:  تاريخ ، محمود زيد أبو منير صالح محمد  من بدال  فرع مدير  مساھمة شركة  شحاته امام الرحمن عبد أحمد -  25

 1533   برقم    21211412

   برقم    21211412:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طيرالبر الدين جمال طارق الدين جمال -  23

1533 

   برقم    21211412:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طيرالبر الدين جمال طارق الدين جمال -  22

1533 

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عامر ابراھيم العزيز عبد محمد احمد -  22

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عامر ابراھيم العزيز عبد محمد احمد -  24

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمود زيد ابو منير صالح محمد -  31

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمود زيد ابو منير صالح محمد -  31

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، هاستقال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  سليم العزيز عبد محب اهلل ھبة -  32

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  سليم العزيز عبد محب اهلل ھبة -  33



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ريفرس سامويل ايين كريستوفر -  34

Christopher Iain Samuel Rivers  1533   برقم    21211412:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة 

 ريفرس سامويل ايين كريستوفر -  35

Christopher Iain Samuel Rivers  1533   برقم    21211412:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة 

:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  Byron Alexander Church  شارش ألكسندر بايرون -  33

 1533   برقم    21211412

:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  Byron Alexander Church  شارش ألكسندر بايرون -  32

 1533   برقم    21211412

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، استقاله  فرع مدير  مساھمة شركة  شحاته امام الرحمن عبد أحمد -  32

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، استقاله  فرع مدير  مساھمة شركة  شحاته امام الرحمن عبد أحمد -  34
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 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، وإصدار الحسابات

 ريفرس سامويل ايين كريستوفر -  114

Christopher Iain Samuel Rivers  أعضاء مدة يدتجد -2 االدارة مجلس تشكيل اعادة -1  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة 

 السابقة التوقيع صالحيات-3 كافة الغاء--.2123 مارس 12 في وتنتهي 2121 مارس 12 تأريخ من تبدأ أن على اإلدارة مجلس

 :كاآلتي الشركة، إدارة لمجلس توقيع صالحيات وتحديد

 محمد/ والسيد عامر ابراھيم العزيز عبد محمد احمد/ وللسيد شارش ألكسندر بايرون/ والسيد ريفرس سامويل ايين كريستوفر/ للسيد

 وغلق فتح من البنوك جميع وامام الغير لدى الشركة عن التوقيع حق يملكون منفردين او مجتمعين محمود زيد أبو منير صالح

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، وإصدار الحسابات

 ريفرس سامويل ايين كريستوفر -  115

Christopher Iain Samuel Rivers  أعضاء مدة تجديد -2 االدارة مجلس تشكيل اعادة -1  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة 

 السابقة التوقيع صالحيات-3 كافة الغاء--.2123 مارس 12 في وتنتهي 2121 مارس 12 تأريخ من تبدأ أن على اإلدارة مجلس

 :كاآلتي ة،الشرك إدارة لمجلس توقيع صالحيات وتحديد

 محمد/ والسيد عامر ابراھيم العزيز عبد محمد احمد/ وللسيد شارش ألكسندر بايرون/ والسيد ريفرس سامويل ايين كريستوفر/ للسيد

 وغلق فتح من البنوك جميع وامام الغير لدى الشركة عن التوقيع حق يملكون منفردين او مجتمعين محمود زيد أبو منير صالح

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، وإصدار الحسابات

 مجلس تشكيل اعادة -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  Byron Alexander Church  شارش ألكسندر بايرون -  113

 كافة الغاء--.2123 مارس 12 في وتنتهي 2121 مارس 12 تأريخ من تبدأ أن على اإلدارة مجلس أعضاء مدة تجديد -2 االدارة

 :كاآلتي الشركة، إدارة لمجلس توقيع صالحيات وتحديد السابقة التوقيع صالحيات-3

 محمد/ والسيد عامر ابراھيم العزيز عبد محمد احمد/ وللسيد شارش ألكسندر بايرون/ والسيد ريفرس سامويل ايين كريستوفر/ للسيد

 وغلق فتح من البنوك جميع وامام الغير لدى الشركة عن التوقيع حق يملكون منفردين او مجتمعين محمود زيد أبو منير صالح

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، وإصدار الحسابات

 مجلس تشكيل اعادة -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  Byron Alexander Church  شارش ألكسندر بايرون -  112

 كافة الغاء--.2123 مارس 12 في وتنتهي 2121 مارس 12 تأريخ من تبدأ أن على اإلدارة مجلس أعضاء مدة تجديد -2 االدارة

 :كاآلتي الشركة، إدارة لمجلس توقيع صالحيات وتحديد السابقة التوقيع صالحيات-3

 محمد/ والسيد عامر ابراھيم العزيز عبد محمد احمد/ وللسيد شارش ألكسندر بايرون/ والسيد ريفرس سامويل ايين كريستوفر/ للسيد

 وغلق فتح من البنوك جميع وامام الغير لدى الشركة عن التوقيع حق يملكون منفردين او مجتمعين دمحمو زيد أبو منير صالح

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، وإصدار الحسابات

 مجلس أعضاء مدة تجديد -2 االدارة مجلس تشكيل اعادة -1  فرع مدير  مساھمة شركة  شحاته امام الرحمن عبد أحمد -  112

 وتحديد السابقة التوقيع صالحيات-3 كافة الغاء--.2123 مارس 12 في وتنتهي 2121 مارس 12 تأريخ من تبدأ أن على اإلدارة

 :كاآلتي الشركة، إدارة لمجلس توقيع صالحيات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 محمد/ والسيد عامر ابراھيم العزيز عبد محمد احمد/ وللسيد شارش ألكسندر بايرون/ والسيد ريفرس سامويل ايين كريستوفر/ للسيد

 وغلق فتح من البنوك جميع وامام الغير لدى الشركة عن التوقيع حق يملكون منفردين او مجتمعين محمود زيد أبو منير صالح

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، وإصدار الحسابات

 مجلس أعضاء مدة تجديد -2 االدارة مجلس تشكيل اعادة -1  فرع مدير  مساھمة شركة  شحاته امام الرحمن عبد أحمد -  114

 وتحديد السابقة التوقيع صالحيات-3 كافة الغاء--.2123 مارس 12 في وتنتهي 2121 مارس 12 تأريخ من تبدأ أن على اإلدارة

 :كاآلتي الشركة، إدارة لمجلس توقيع صالحيات

 محمد/ والسيد عامر ابراھيم العزيز عبد محمد احمد/ وللسيد شارش ألكسندر بايرون/ والسيد ريفرس سامويل ايين كريستوفر/ للسيد

 وغلق فتح من البنوك جميع وامام الغير لدى الشركة عن التوقيع حق يملكون منفردين او مجتمعين محمود زيد أبو منير صالح

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ، وإصدار الحسابات

 المستندية االعتمادات وفتح الضمان خطابات  ادارة مجلس عضو  ةمساھم شركة  طيرالبر الدين جمال طارق الدين جمال -  111

 االبتدائية الشراء وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل صور وكافة

 ولهم والموردين العمالء مع والمعامالت االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي والمنقولة الثابتة لألصول والنهائية

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض توكيل حق

 المستندية االعتمادات وفتح الضمان خطابات  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طيرالبر الدين جمال طارق الدين جمال -  111

 االبتدائية الشراء وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل صور وكافة

 ولهم والموردين العمالء مع والمعامالت االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي والمنقولة الثابتة لألصول والنهائية

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض توكيل حق

 المستندية االعتمادات وفتح الضمان خطابات  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عامر ابراھيم العزيز عبد محمد احمد -  112

 االبتدائية الشراء وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل صور وكافة

 ولهم والموردين العمالء مع والمعامالت االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي والمنقولة الثابتة لألصول ئيةوالنها

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض توكيل حق

 المستندية االعتمادات وفتح الضمان خطابات  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عامر ابراھيم العزيز عبد محمد احمد -  113

 االبتدائية الشراء وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل صور وكافة

 ولهم والموردين العمالء مع والمعامالت االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي والمنقولة الثابتة لألصول والنهائية

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض توكيل حق

 وكافة المستندية االعتمادات وفتح الضمان خطابات  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمود زيد ابو منير صالح محمد -  114

 والنهائية االبتدائية الشراء وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل صور

 توكيل حق ولهم والموردين العمالء مع والمعامالت االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي والمنقولة الثابتة لألصول

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض

 وكافة المستندية االعتمادات وفتح الضمان خطابات  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمود زيد ابو منير صالح محمد -  115

 والنهائية االبتدائية الشراء وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل صور

 توكيل حق ولهم والموردين العمالء مع والمعامالت االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي قولةوالمن الثابتة لألصول

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض

 وكافة المستندية االعتمادات وفتح الضمان خطابات  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  سليم العزيز عبد محب اهلل ھبة -  113

 والنهائية االبتدائية الشراء وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل صور

 توكيل حق ولهم والموردين العمالء مع والمعامالت االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي والمنقولة الثابتة لألصول

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض

 وكافة المستندية االعتمادات وفتح الضمان خطابات  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  سليم العزيز عبد محب اهلل ھبة -  112

 والنهائية االبتدائية الشراء وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل صور

 توكيل حق ولهم والموردين العمالء مع والمعامالت االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي والمنقولة الثابتة لألصول

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ريفرس مويلسا ايين كريستوفر -  112

Christopher Iain Samuel Rivers  وكافة المستندية االعتمادات وفتح الضمان خطابات  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة 

 والنهائية االبتدائية الشراء وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل صور

 توكيل حق ولهم والموردين العمالء مع والمعامالت االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي والمنقولة الثابتة لألصول

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض

 ريفرس سامويل ايين كريستوفر -  114

Christopher Iain Samuel Rivers  وكافة المستندية االعتمادات وفتح الضمان خطابات  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة 

 والنهائية االبتدائية الشراء وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل صور

 توكيل حق ولهم والموردين العمالء مع توالمعامال االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي والمنقولة الثابتة لألصول

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض

 وفتح الضمان خطابات  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  Byron Alexander Church  شارش ألكسندر بايرون -  121

 وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل صور وكافة المستندية االعتمادات

 العمالء مع والمعامالت االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي والمنقولة الثابتة لألصول والنهائية االبتدائية الشراء

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض توكيل حق ولهم والموردين

 وفتح الضمان خطابات  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  Byron Alexander Church  شارش ألكسندر بايرون -  121

 وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل صور وكافة المستندية االعتمادات

 العمالء مع والمعامالت االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي والمنقولة الثابتة لألصول والنهائية االبتدائية الشراء

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض توكيل حق ولهم والموردين

 صور وكافة المستندية االعتمادات وفتح الضمان خطابات  فرع مدير  مساھمة شركة  شحاته امام الرحمن عبد أحمد -  122

 لألصول والنهائية االبتدائية الشراء وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل

 توكيل حق ولهم والموردين العمالء مع والمعامالت االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي والمنقولة الثابتة

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض

 صور وكافة المستندية االعتمادات وفتح الضمان خطابات  فرع مدير  مساھمة شركة  شحاته امام الرحمن عبد أحمد -  123

 لألصول والنهائية االبتدائية الشراء وعقود البيع وعقود الرھن وعقود االقتراض عقود على التوقيع كذلك البنوك جميع مع التعامل

 توكيل حق ولهم والموردين العمالء مع والمعامالت االيجار عقود وكذلك والسيارات والعقارات واألراضي والمنقولة الثابتة

 1533   برقم    21211412:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير وتفويض

   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الرحمن عبد توفيق السالم عبد صديق -  124

3313 

 3313   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  السماك احمد محمود مروان -  125

 3313   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  لطفى ابراھيم لطفى محمد -  123

 3313   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  صبح حسن عادل محمد احمد -  122

    21211415:  تاريخ ، منتدب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  لطفى اللطيف عبد لطفى إبراھيم حازم -  122

 3313   برقم

 وبذلك محمد العزيز عبد فريال/  السيدة من بداًل  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الرحمن عبد توفيق السالم عبد صديق -  124

 بذات 2121 يناير 11            من إعتبارًا سنوات ثالث لمدة اسمائهم التالى أعضاء الخمسة من مكونًا اإلدارة مجلس يصبح

 3313   برقم    21211415:  تاريخ ،:  التجارى بالسجل الواردة إختصاصاتهم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 يصبح وبذلك محمد العزيز عبد فريال/  السيدة من بدالً   ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  السماك احمد محمود مروان -  131

 بذات 2121 يناير 11            من إعتبارًا سنوات ثالث لمدة اسمائهم التالى أعضاء الخمسة من مكونًا اإلدارة مجلس

 3313   برقم    21211415:  تاريخ ،:  التجارى بالسجل الواردة إختصاصاتهم

 يصبح وبذلك محمد العزيز عبد فريال/  السيدة من بداًل  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  لطفى ابراھيم لطفى محمد -  131

 بذات 2121 يناير 11            من إعتبارًا سنوات ثالث لمدة اسمائهم التالى اءأعض الخمسة من مكونًا اإلدارة مجلس

 3313   برقم    21211415:  تاريخ ،:  التجارى بالسجل الواردة إختصاصاتهم

 يصبح وبذلك محمد العزيز عبد فريال/  السيدة من بدالً   ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  صبح حسن عادل محمد احمد -  132

 بذات 2121 يناير 11            من إعتبارًا سنوات ثالث لمدة اسمائهم التالى أعضاء الخمسة من مكونًا اإلدارة مجلس

 3313   برقم    21211415:  تاريخ ،:  التجارى بالسجل الواردة إختصاصاتهم

 عبد فريال/  السيدة من بداًل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  لطفى اللطيف عبد لطفى إبراھيم حازم -  133

 يناير 11            من إعتبارًا سنوات ثالث لمدة اسمائهم التالى أعضاء الخمسة من مكونًا اإلدارة مجلس يصبح وبذلك محمد العزيز

 3313   برقم    21211415:  تاريخ ،:  التجارى بالسجل الواردة إختصاصاتهم بذات 2121

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل بدالوھابع محمد محمود -  134

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الوھاب عبد محمد محمود سلمى -  135

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  تنفيذى رئيس  مساھمة شركة  الشافعى السيد محمود احمد محمود -  133

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب محمد محمود مازن -  132

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل الوھاب عبد محمود كريم -  132

 عبدالوھاب محمد محمود مروان -  134

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  ھالل 

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل الوھاب عبد محمد عادل -  141

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  اللھ عبدالوھاب محمد محمود -  141

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الوھاب عبد محمد محمود سلمى -  142

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  تنفيذى رئيس  مساھمة شركة  الشافعى السيد محمود احمد محمود -  143

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب محمد محمود مازن -  144

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل الوھاب عبد محمود كريم -  145

 عبدالوھاب محمد محمود مروان -  143

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  ھالل 

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، منتدب  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل الوھاب عبد محمد عادل -  142

    21211415:  تاريخ ، االدارة مجلس وعضو  ادارة مجلس عضو  ھمةمسا شركة  ھالل عبدالوھاب محمد محمود -  142

 14215   برقم

    21211415:  تاريخ ، االدارة مجلس وعضو  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الوھاب عبد محمد محمود سلمى -  144

 14215   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    21211415:  تاريخ ، االدارة مجلس وعضو  تنفيذى رئيس  مساھمة شركة  الشافعى السيد محمود احمد محمود -  151

14215 

    21211415:  تاريخ ، االدارة مجلس وعضو  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب محمد محمود مازن -  151

 14215   برقم

    21211415:  تاريخ ، االدارة مجلس وعضو  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل الوھاب عبد محمود كريم -  152

 14215   برقم

 عبدالوھاب محمد محمود مروان -  153

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، االدارة مجلس وعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  ھالل 

   برقم    21211415:  تاريخ ، االدارة مجلس وعضو  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل الوھاب عبد محمد عادل -  154

14215 

 الوھاب عبد محمد محمود مروان/  األستاذ ومنح  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل عبدالوھاب محمد محمود -  155

 ـ الشافعى السيد محمود أحمد محمود/  والسيد المنتدبين األعضاء من ولكل منفردًا المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس ـ ھالل

 وغير الحكومية الجهات أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق الشركة عن التوقيع فى منفردين التنفيذى الرئيس

 وإستالم الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات العقود كافة وإبرام أشكالهم بكافة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكومية

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، اإلدارة مجلس وأعضاء المنتدب والعضو اإلدارة مجلس لرئيس يكون كما الشيكات

 الوھاب عبد محمد محمود مروان/  األستاذ ومنح  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الوھاب عبد محمد محمود سلمى -  153

 ـ الشافعى السيد محمود أحمد محمود/  والسيد المنتدبين األعضاء من ولكل منفردًا المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس ـ ھالل

 وغير الحكومية الجهات أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق الشركة عن التوقيع فى منفردين التنفيذى الرئيس

 وإستالم الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات العقود كافة وإبرام أشكالهم بكافة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكومية

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، اإلدارة مجلس وأعضاء المنتدب والعضو اإلدارة مجلس لرئيس يكون كما الشيكات

 ـ ھالل الوھاب عبد محمد محمود مروان/  األستاذ ومنح  تنفيذى رئيس  مساھمة شركة  الشافعى السيد محمود احمد محمود -  152

 الرئيس ـ الشافعى السيد محمود أحمد محمود/  والسيد المنتدبين األعضاء من ولكل منفردًا المنتدب لعضووا اإلدارة مجلس رئيس

 الحكومية وغير الحكومية الجهات أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق الشركة عن التوقيع فى منفردين التنفيذى

 كما الشيكات وإستالم الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات العقود كافة وإبرام أشكالهم بكافة األعمال وقطاع الخاص والقطاع

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، اإلدارة مجلس وأعضاء المنتدب والعضو اإلدارة مجلس لرئيس يكون

 الوھاب عبد محمد محمود مروان/  األستاذ ومنح  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب محمد محمود مازن -  152

 ـ الشافعى السيد محمود أحمد محمود/  والسيد المنتدبين األعضاء من ولكل منفردًا المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس ـ ھالل

 وغير الحكومية الجهات أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق الشركة عن التوقيع فى منفردين التنفيذى الرئيس

 وإستالم الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات العقود كافة وإبرام أشكالهم بكافة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكومية

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، اإلدارة مجلس وأعضاء المنتدب والعضو اإلدارة مجلس لرئيس يكون كما الشيكات

 الوھاب عبد محمد محمود مروان/  األستاذ ومنح  ادارة مجلس عضو  مساھمة ركةش  ھالل الوھاب عبد محمود كريم -  154

 ـ الشافعى السيد محمود أحمد محمود/  والسيد المنتدبين األعضاء من ولكل منفردًا المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس ـ ھالل

 وغير الحكومية الجهات أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق الشركة عن التوقيع فى منفردين التنفيذى الرئيس

 وإستالم الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات العقود كافة وإبرام أشكالهم بكافة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكومية

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، اإلدارة مجلس وأعضاء المنتدب والعضو اإلدارة مجلس لرئيس يكون كما الشيكات

 عبدالوھاب محمد محمود مروان -  131

 مجلس رئيس ـ ھالل الوھاب عبد محمد محمود مروان/  األستاذ ومنح  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  ھالل 

 منفردين التنفيذى الرئيس ـ الشافعى السيد محمود أحمد محمود/  والسيد المنتدبين األعضاء من ولكل منفردًا المنتدب والعضو اإلدارة

 الخاص والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق الشركة عن التوقيع فى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مجلس لرئيس يكون كما الشيكات وإستالم الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات العقود كافة وإبرام أشكالهم بكافة األعمال وقطاع

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، اإلدارة مجلس وأعضاء المنتدب والعضو اإلدارة

 ھالل الوھاب عبد محمد محمود مروان/  األستاذ ومنح  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل الوھاب عبد محمد عادل -  131

 الرئيس ـ الشافعى السيد محمود أحمد محمود/  والسيد نالمنتدبي األعضاء من ولكل منفردًا المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس ـ

 الحكومية وغير الحكومية الجهات أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق الشركة عن التوقيع فى منفردين التنفيذى

 كما الشيكات وإستالم الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات العقود كافة وإبرام أشكالهم بكافة األعمال وقطاع الخاص والقطاع

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، اإلدارة مجلس وأعضاء المنتدب والعضو اإلدارة مجلس لرئيس يكون

 السيد محمود أحمد محمود/  والسيد منفردين المنتدبين  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل عبدالوھاب محمد محمود -  132

 أراضى من الثابتة األصول كافة وبيع شراء حق اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أى مع مجتمعًا التنفيذى الرئيس ـ الشافعى

 الشهر أمام أنواعها بكافة والرھن اإلقتراض وعقود التعامالت كافة على التوقيع حق ،و وخالفه وماكينات ومعدات وأثاث وسيارات

 وجميع الشركة ألصول والبيع الضمانات كافة وتقديم بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة وأمام والتوثيق العقارى

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، للنفس وذلك الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم فى التصرف أنواع

 محمود أحمد محمود/  والسيد منفردين المنتدبين  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الوھاب عبد محمد محمود سلمى -  133

 أراضى من الثابتة األصول كافة وبيع شراء حق اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أى مع مجتمعًا التنفيذى الرئيس ـ الشافعى السيد

 الشهر أمام أنواعها بكافة والرھن اإلقتراض وعقود التعامالت كافة على التوقيع حق ،و وخالفه وماكينات ومعدات وأثاث وسيارات

 وجميع الشركة ألصول والبيع الضمانات كافة وتقديم بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة وأمام والتوثيق العقارى

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، للنفس وذلك الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم فى التصرف أنواع

 السيد محمود أحمد محمود/  والسيد منفردين المنتدبين  تنفيذى رئيس  مساھمة شركة  الشافعى السيد محمود احمد محمود -  134

 أراضى من الثابتة األصول كافة وبيع شراء حق اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أى مع مجتمعًا التنفيذى الرئيس ـ الشافعى

 الشهر أمام أنواعها بكافة والرھن اإلقتراض وعقود التعامالت كافة على التوقيع حق ،و وخالفه وماكينات ومعدات وأثاث وسيارات

 وجميع الشركة ألصول والبيع الضمانات كافة وتقديم بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة وأمام والتوثيق العقارى

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، للنفس وذلك الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم فى التصرف أنواع

 السيد محمود أحمد محمود/  والسيد منفردين المنتدبين  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب محمد محمود مازن -  135

 أراضى من الثابتة األصول كافة وبيع شراء حق اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أى مع مجتمعًا التنفيذى الرئيس ـ الشافعى

 الشهر أمام أنواعها بكافة والرھن اإلقتراض وعقود التعامالت كافة على التوقيع حق ،و وخالفه وماكينات ومعدات وأثاث وسيارات

 وجميع الشركة ألصول والبيع الضمانات كافة وتقديم بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة وأمام والتوثيق العقارى

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، للنفس وذلك الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم فى التصرف أنواع

 السيد محمود أحمد محمود/  والسيد منفردين المنتدبين  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل الوھاب عبد محمود كريم -  133

 أراضى من الثابتة األصول كافة وبيع شراء حق اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أى مع مجتمعًا التنفيذى الرئيس ـ الشافعى

 الشهر أمام أنواعها بكافة والرھن اإلقتراض وعقود التعامالت كافة على التوقيع حق ،و وخالفه وماكينات ومعدات وأثاث وسيارات

 وجميع الشركة ألصول والبيع الضمانات كافة وتقديم بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة وأمام والتوثيق العقارى

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، للنفس وذلك الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم فى التصرف أنواع

 عبدالوھاب محمد محمود مروان -  132

 الرئيس ـ الشافعى السيد محمود أحمد محمود/  والسيد منفردين المنتدبين  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  ھالل 

 ومعدات وأثاث وسيارات أراضى من الثابتة األصول كافة وبيع شراء حق اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أى مع مجتمعًا التنفيذى

 وأمام والتوثيق العقارى الشهر أمام أنواعها بكافة والرھن اإلقتراض وعقود التعامالت كافة على التوقيع حق ،و وخالفه وماكينات

 األسهم فى التصرف أنواع وجميع الشركة ألصول والبيع الضمانات كافة وتقديم بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، للنفس وذلك الشركة ممتلكات أو األصول أو

 السيد محمود أحمد محمود/  دوالسي منفردين المنتدبين  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل الوھاب عبد محمد عادل -  132

 أراضى من الثابتة األصول كافة وبيع شراء حق اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أى مع مجتمعًا التنفيذى الرئيس ـ الشافعى

 الشهر أمام أنواعها بكافة والرھن اإلقتراض وعقود التعامالت كافة على التوقيع حق ،و وخالفه وماكينات ومعدات وأثاث وسيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وجميع الشركة ألصول والبيع الضمانات كافة وتقديم بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة وأمام والتوثيق العقارى

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، للنفس وذلك الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم فى التصرف أنواع

 مفوضين وكالء أو مديرين عدة ،وتعيين للغير أو  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل عبدالوھاب محمد محمود -  134

 فى ،والحق باألجل أو بالنقد المبالغ ودفع ،وقبض وأجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى ،والحق

 الشيكات وتظهير البنوك لدى والضمان البنكية المعامالت وجميع الشركة شيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 واإليداع السحب عمليات على البنوك لدى والتوقيع بالبنوك الحسابات وغلق فتح وكذلك الضمان برسم البنوك لدى المودوعة

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، الحق وكذا البنكية المعامالت وكافة المستندية واإلعتمادات الضمان وخطابات

 مفوضين وكالء أو مديرين عدة ،وتعيين للغير أو  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الوھاب عبد محمد محمود سلمى -  121

 فى ،والحق باألجل أو بالنقد المبالغ ودفع ،وقبض وأجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى ،والحق

 الشيكات وتظهير البنوك لدى والضمان البنكية المعامالت وجميع الشركة شيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 واإليداع السحب عمليات على البنوك لدى والتوقيع بالبنوك الحسابات وغلق فتح وكذلك الضمان برسم البنوك لدى المودوعة

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، الحق وكذا البنكية المعامالت وكافة المستندية واإلعتمادات الضمان وخطابات

 مفوضين وكالء أو مديرين عدة ،وتعيين للغير أو  تنفيذى رئيس  مساھمة شركة  الشافعى السيد محمود احمد محمود -  121

 فى ،والحق باألجل أو بالنقد المبالغ ودفع ،وقبض وأجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى ،والحق

 الشيكات وتظهير البنوك لدى والضمان البنكية المعامالت وجميع الشركة شيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 واإليداع السحب عمليات على البنوك لدى والتوقيع بالبنوك الحسابات وغلق فتح وكذلك الضمان برسم البنوك لدى المودوعة

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، الحق وكذا البنكية المعامالت وكافة المستندية واإلعتمادات الضمان وخطابات

 مفوضين وكالء أو مديرين عدة ،وتعيين للغير أو  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب محمد محمود مازن -  122

 فى ،والحق باألجل أو بالنقد المبالغ ودفع ،وقبض وأجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى ،والحق

 الشيكات وتظهير البنوك لدى والضمان البنكية المعامالت وجميع الشركة شيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 واإليداع السحب عمليات على البنوك لدى والتوقيع بالبنوك الحسابات وغلق فتح وكذلك الضمان برسم البنوك لدى المودوعة

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، الحق وكذا البنكية المعامالت وكافة المستندية واإلعتمادات الضمان وخطابات

 مفوضين وكالء أو مديرين عدة ،وتعيين للغير أو  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل الوھاب عبد محمود كريم -  123

 فى ،والحق باألجل أو بالنقد المبالغ ودفع ،وقبض وأجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى ،والحق

 الشيكات وتظهير البنوك لدى والضمان البنكية المعامالت وجميع الشركة شيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 واإليداع السحب عمليات على البنوك لدى والتوقيع بالبنوك الحسابات وغلق فتح وكذلك الضمان برسم البنوك لدى المودوعة

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، الحق وكذا البنكية المعامالت وكافة المستندية واإلعتمادات الضمان وخطابات

 عبدالوھاب محمد محمود مروان -  124

 تعيين فى ،والحق مفوضين وكالء أو مديرين عدة ،وتعيين للغير أو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  ھالل 

 جميع مع التعامل فى ،والحق باألجل أو بالنقد المبالغ ودفع ،وقبض وأجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل

 لدى المودوعة الشيكات وتظهير البنوك لدى والضمان البنكية المعامالت وجميع الشركة شيكات على والتوقيع والمصارف البنوك

 الضمان وخطابات واإليداع السحب عمليات على البنوك لدى والتوقيع بالبنوك الحسابات وغلق فتح وكذلك الضمان برسم البنوك

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، الحق وكذا البنكية المعامالت وكافة المستندية واإلعتمادات

 مفوضين وكالء أو مديرين عدة ،وتعيين للغير أو  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل الوھاب عبد محمد عادل -  125

 فى ،والحق باألجل أو بالنقد المبالغ ودفع ،وقبض وأجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى ،والحق

 الشيكات وتظهير البنوك لدى والضمان البنكية المعامالت وجميع الشركة شيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 واإليداع السحب عمليات على البنوك لدى والتوقيع بالبنوك الحسابات وغلق فتح وكذلك الضمان برسم البنوك لدى المودوعة

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ، الحق وكذا البنكية المعامالت وكافة المستندية واإلعتمادات الضمان وخطابات

 التسهيالت عقود وإبرام والرھن اإلقتراض فى  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل عبدالوھاب محمد محمود -  123

 وتفويض توكيل ،وحق األخرى المؤسسات فى واإلشتراك البنوك من األقتراض وحق الرھن وحق الغير كفالة فى والحق اإلئتمانية

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التسهيالت عقود وإبرام والرھن اإلقتراض فى  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الوھاب عبد محمد محمود سلمى -  122

 وتفويض توكيل ،وحق األخرى المؤسسات فى واإلشتراك البنوك من األقتراض وحق الرھن وحق الغير كفالة فى والحق اإلئتمانية

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير

 اإلئتمانية التسهيالت عقود وإبرام والرھن اإلقتراض فى  تنفيذى رئيس  مساھمة شركة  الشافعى السيد محمود احمد محمود -  122

 فى الغير وتفويض توكيل ،وحق األخرى المؤسسات فى واإلشتراك البنوك من األقتراض وحق الرھن وحق الغير كفالة فى والحق

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل

 التسهيالت عقود وإبرام والرھن اإلقتراض فى  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب محمد محمود مازن -  124

 وتفويض توكيل ،وحق األخرى المؤسسات فى واإلشتراك البنوك من األقتراض وحق الرھن وحق الغير كفالة فى والحق اإلئتمانية

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير

 التسهيالت عقود وإبرام والرھن اإلقتراض فى  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل الوھاب عبد محمود كريم -  121

 وتفويض توكيل ،وحق األخرى المؤسسات فى واإلشتراك البنوك من األقتراض وحق الرھن وحق الغير كفالة فى والحق اإلئتمانية

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير

 عبدالوھاب محمد محمود مروان -  121

 كفالة فى والحق اإلئتمانية التسهيالت عقود وإبرام والرھن اإلقتراض فى  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  ھالل 

 ما بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل ،وحق األخرى المؤسسات فى واإلشتراك البنوك من األقتراض وحق الرھن وحق الغير

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ،. ذكر

 التسهيالت عقود وإبرام والرھن اإلقتراض فى  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھالل الوھاب عبد محمد عادل -  122

 وتفويض توكيل ،وحق األخرى المؤسسات فى واإلشتراك البنوك من األقتراض وحق الرھن وحق الغير كفالة فى والحق اإلئتمانية

 14215   برقم    21211415:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير

 عبدالقادر شرين محمد على -  123

 اإلدارة مجلس رئيس ـ النجار ياقوت محمد القادر عبد شيرين محمد/  السيد ومنح  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  النجار 

 ومعدات وأثاث وسيارات أراضى من الثابتة األصول كافة وبيع شراء حق وله منفردًا الشركة عن التوقيع حق المنتدب والعضو

 وأمام والتوثيق العقارى الشهر أمام أنواعها بكافة والرھن اإلقتراض وعقود التعامالت كافة على التوقيع حق ،وله وخالفه وماكينات

 فى التصرف أنواع جميع وله الشركة ألصول والبيع الضمانات كافة وتقديم بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة

 14221   برقم    21211415:  تاريخ ، الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم

 عبدالقادر شرين محمد نيفين -  124

 اإلدارة مجلس رئيس ـ النجار ياقوت محمد القادر عبد شيرين محمد/  السيد ومنح  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  النجار 

 ومعدات وأثاث وسيارات أراضى من الثابتة األصول كافة وبيع شراء حق وله منفردًا الشركة عن التوقيع حق المنتدب والعضو

 وأمام والتوثيق العقارى الشهر أمام أنواعها بكافة والرھن اإلقتراض وعقود التعامالت كافة على التوقيع حق ،وله وخالفه وماكينات

 فى التصرف أنواع جميع وله الشركة ألصول والبيع الضمانات كافة وتقديم بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة

 14221   برقم    21211415:  تاريخ ، الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم

 محمد القادر عبد شيرين محمد/  السيد ومنح  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  النجار عبدالقادر شرين محمد عمر -  125

 من الثابتة األصول كافة وبيع شراء حق وله منفردًا الشركة عن التوقيع حق المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس ـ النجار ياقوت

 أنواعها بكافة والرھن اإلقتراض وعقود التعامالت كافة على التوقيع حق ،وله وخالفه وماكينات ومعدات وأثاث وسيارات أراضى

 ألصول والبيع الضمانات كافة وتقديم بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة وأمام والتوثيق العقارى الشهر أمام

 14221   برقم    21211415:  تاريخ ، الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم فى التصرف أنواع جميع وله الشركة

 محمد/  السيد ومنح  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  النجار ياقوت محمد القادر عبد شيرين محمد -  123

 وبيع شراء حق وله منفردًا الشركة عن التوقيع حق المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس ـ النجار ياقوت محمد القادر عبد شيرين

 اإلقتراض وعقود التعامالت كافة على التوقيع حق ،وله وخالفه وماكينات ومعدات وأثاث وسيارات أراضى من الثابتة األصول كافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 كافة وتقديم بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية تالجها كافة وأمام والتوثيق العقارى الشهر أمام أنواعها بكافة والرھن

    21211415:  تاريخ ، الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم فى التصرف أنواع جميع وله الشركة ألصول والبيع الضمانات

 14221   برقم

 ياقوت محمد القادر عبد شيرين محمد/  السيد ومنح  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمود عبدالمنصف فؤاد منى -  122

 أراضى من الثابتة األصول كافة وبيع شراء حق وله منفردًا الشركة عن التوقيع حق المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس ـ النجار

 أمام أنواعها بكافة والرھن اإلقتراض وعقود التعامالت كافة على التوقيع حق ،وله وخالفه وماكينات ومعدات وأثاث وسيارات

 الشركة ألصول والبيع الضمانات كافة وتقديم بذلك الخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة وأمام والتوثيق العقارى الشهر

 14221   برقم    21211415:  تاريخ ، الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم فى التصرف أنواع جميع وله

 عبدالقادر شرين محمد على -  122

 حق أيضًا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة تعيين ،وله للغير أو للنفس وذلك  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  النجار 

 وغير الحكومية الجهات أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق ،وله منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى ،والحق أشكالهم بكافة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكومية

 التعامل فى ،والحق باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات العقود كافة وإبرام المبالغ ودفع قبض ،وحق وأجورھم

 14221   برقم    21211415:  تاريخ ، والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع

 عبدالقادر شرين محمد نيفين -  124

 حق أيضًا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة تعيين ،وله للغير أو للنفس وذلك  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  النجار 

 وغير الحكومية الجهات أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق ،وله منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى ،والحق أشكالهم بكافة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكومية

 التعامل فى ،والحق باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات العقود كافة وإبرام المبالغ ودفع قبض ،وحق وأجورھم

 14221   برقم    21211415:  تاريخ ، والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع

 أو مديرين عدة تعيين ،وله للغير أو للنفس وذلك  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  النجار عبدالقادر شرين محمد عمر -  141

 وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق ،وله منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضاً  يخولهم وأن مفوضين وكالء

 مستخدمى وعزل تعيين فى ،والحق أشكالهم بكافة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات أمام أغراضها

 الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات العقود كافة وإبرام المبالغ ودفع قبض ،وحق وأجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 14221   برقم    21211415:  تاريخ ، والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى ،والحق باألجل أو بالنقد

 ،وله للغير أو للنفس وذلك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  النجار ياقوت محمد القادر عبد شيرين محمد -  141

 بإسم التعامل فى الحق ،وله منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضًا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة تعيين

 تعيين فى ،والحق أشكالهم بكافة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات أمام أغراضها وضمن الشركة

 تتعلق التى والصفقات العقود كافة وإبرام المبالغ ودفع قبض ،وحق وأجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل

   برقم    21211415:  تاريخ ، والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى ،والحق باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

14221 

 وكالء أو مديرين عدة تعيين ،وله للغير أو للنفس وذلك  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمود عبدالمنصف فؤاد منى -  142

 أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحق ،وله منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضاً  يخولهم وأن مفوضين

 ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى ،والحق أشكالهم بكافة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات العقود كافة وإبرام المبالغ ودفع قبض ،وحق وأجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة

 14221   برقم    21211415:  تاريخ ، والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل فى ،والحق باألجل

 عبدالقادر شرين محمد على -  143

 الشيكات وتظهير البنوك لدى والضمان البنكية المعامالت وجميع الشركة شيكات على  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  النجار 

 واإليداع السحب عمليات على البنوك لدى والتوقيع بالبنوك الحسابات وغلق فتح وكذلك الضمان برسم البنوك لدى المودوعة

 التسهيالت عقود وإبرام والرھن اإلقتراض فى الحق وكذا البنكية المعامالت وكافة المستندية واإلعتمادات الضمان وخطابات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 توكيل ،وحق األخرى المؤسسات فى واإلشتراك البنوك من األقتراض وحق الرھن حق وله الغير كفالة فى والحق اإلئتمانية

 14221   برقم    21211415:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير وتفويض

 عبدالقادر شرين محمد نيفين -  144

 الشيكات وتظهير البنوك لدى والضمان البنكية المعامالت وجميع الشركة شيكات على  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  النجار 

 واإليداع السحب عمليات على البنوك لدى والتوقيع بالبنوك الحسابات وغلق فتح وكذلك الضمان برسم البنوك لدى المودوعة

 التسهيالت عقود وإبرام والرھن اإلقتراض فى الحق وكذا البنكية المعامالت وكافة المستندية واإلعتمادات الضمان وخطابات

 توكيل ،وحق األخرى المؤسسات فى واإلشتراك البنوك من األقتراض وحق الرھن حق وله الغير كفالة فى والحق اإلئتمانية

 14221   برقم    21211415:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير وتفويض

 البنكية المعامالت وجميع الشركة شيكات على  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  النجار عبدالقادر شرين محمد عمر -  145

 لدى والتوقيع بالبنوك الحسابات وغلق فتح وكذلك الضمان برسم البنوك لدى المودوعة الشيكات وتظهير البنوك لدى والضمان

 اإلقتراض فى الحق وكذا البنكية المعامالت وكافة المستندية واإلعتمادات الضمان وخطابات واإليداع السحب عمليات على البنوك

 فى واإلشتراك البنوك من األقتراض وحق الرھن حق وله الغير كفالة فى والحق اإلئتمانية التسهيالت عقود وإبرام والرھن

 14221   برقم    21211415:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى يرالغ وتفويض توكيل ،وحق األخرى المؤسسات

 الشركة شيكات على  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  النجار ياقوت محمد القادر عبد شيرين محمد -  143

 الحسابات وغلق فتح وكذلك الضمان برسم البنوك لدى المودوعة الشيكات وتظهير البنوك لدى والضمان البنكية المعامالت وجميع

 وكذا البنكية المعامالت وكافة المستندية واإلعتمادات الضمان وخطابات واإليداع السحب عمليات على البنوك لدى والتوقيع بالبنوك

 البنوك من األقتراض وحق الرھن حق وله الغير كفالة فى والحق اإلئتمانية التسهيالت عقود وإبرام والرھن اإلقتراض فى الحق

   برقم    21211415:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل ،وحق األخرى المؤسسات فى واإلشتراك

14221 

 البنكية المعامالت وجميع الشركة شيكات على  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمود عبدالمنصف فؤاد منى -  142

 لدى والتوقيع بالبنوك الحسابات وغلق فتح وكذلك الضمان برسم البنوك لدى المودوعة الشيكات وتظهير البنوك لدى والضمان

 اإلقتراض فى الحق وكذا البنكية المعامالت وكافة المستندية واإلعتمادات الضمان وخطابات واإليداع السحب عمليات على البنوك

 فى واإلشتراك البنوك من األقتراض وحق الرھن حق هول الغير كفالة فى والحق اإلئتمانية التسهيالت عقود وإبرام والرھن

 14221   برقم    21211415:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل ،وحق األخرى المؤسسات

 حسن بدوى محمد الدين عماد -  142

    21211413:  تاريخ ، اخرى مدة االدارةالى مجلس مدة تجديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  الحلوانى 

 11224   برقم

    21211413:  تاريخ ، اخرى مدة االدارةالى مجلس مدة تجديد  فرع مدير  مساھمة شركة  بلبع محمد طاھر شريف -  144

 11224   برقم

 عبد منتصر/  السيد االدارة مجلس رئيس صالحيات يكون  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  السيد عبدالعزيز منتصر -  211

 -:  التالي النحو على منفردين او مجتمعين - السيد العزيز عبد/  السيد المنتدب ولعضو االدارة مجلس رئيس ونائب - السيد العزيز

 والتنازل البنوك من االقتراض الرھن وحق التعاقدات وكذلك العاملية وشئون واالدارية والبنكية المالية النواحى كافة على التوقيع

 والتسهيالت المستندية االعتمادات وفتح واغالقها الحسابات فتح من البنكية التعامالت جميع على والتوقيع المكشوف على والسحب

 1121   برقم    21211413:  تاريخ ، التعاقدات جميع على التقيع وكذلك االئتمانية

 االدارة مجلس رئيس صالحيات يكون  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  السيد عبدالعزيز السيد -  211

 منفردين او مجتمعين - السيد العزيز عبد/  السيد المنتدب ولعضو االدارة مجلس رئيس ونائب - السيد العزيز عبد منتصر/  السيد

 االقتراض الرھن وحق التعاقدات وكذلك العاملية وشئون واالدارية والبنكية المالية النواحى كافة على التوقيع -:  التالي النحو على

 االعتمادات وفتح واغالقها الحسابات فتح من البنكية التعامالت جميع على والتوقيع المكشوف على والسحب والتنازل البنوك من

 1121   برقم    21211413:  تاريخ ، التعاقدات جميع على التقيع وكذلك االئتمانية والتسهيالت المستندية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 منتصر/  السيد االدارة مجلس رئيس صالحيات يكون  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  السيد العزيز عبد السيد نور -  212

:  التالي النحو على منفردين او مجتمعين - السيد العزيز عبد/  السيد المنتدب ولعضو االدارة مجلس رئيس ونائب - السيد العزيز عبد

 والتنازل البنوك من االقتراض الرھن وحق التعاقدات وكذلك العاملية وشئون واالدارية والبنكية المالية النواحى كافة على التوقيع -

 والتسهيالت المستندية االعتمادات وفتح واغالقها الحسابات فتح من البنكية التعامالت جميع على والتوقيع المكشوف على والسحب

 1121   برقم    21211413:  تاريخ ، التعاقدات يعجم على التقيع وكذلك االئتمانية

 سير الى تؤدى التى النواحى وجميع والخاصة الحكومية  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  السيد عبدالعزيز منتصر -  213

 السلطات اوسع ذلك فى وله للشركة المملموكة السيارات وبيع الرھن الشركة اصول جميع فى التصرف فى والحق وسالمته العمل

    21211413:  تاريخ ،(  االصول بيع على مسبقا العامة الجمعية موافقة يلزم) ماسبق اوبعض كل فى الغير توكيل فى الحق وله

 1121   برقم

 التى النواحى وجميع والخاصة الحكومية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  السيد عبدالعزيز السيد -  214

 ذلك فى وله للشركة المملموكة السيارات وبيع الرھن الشركة اصول جميع فى التصرف فى والحق وسالمته العمل سير الى تؤدى

:  تاريخ ،(  االصول بيع على مسبقا العامة الجمعية موافقة يلزم) ماسبق اوبعض كل فى الغير توكيل فى الحق وله السلطات اوسع

 1121   برقم    21211413

 سير الى تؤدى التى النواحى وجميع والخاصة الحكومية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  السيد العزيز عبد السيد نور -  215

 السلطات اوسع ذلك فى وله للشركة المملموكة السيارات وبيع الرھن الشركة اصول جميع فى التصرف فى والحق وسالمته العمل

    21211413:  تاريخ ،(  االصول بيع على مسبقا العامة الجمعية موافقة يلزم) ماسبق اوبعض كل فى الغير توكيل فى الحق وله

 1121   برقم

 ،(  استقالة) " -م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الحسن أبو جابر شريف -  213

 2344   برقم    21211413:  تاريخ

" -م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  الشاذلي سالمال عبد الدين محي نازلي -  212

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،(  استقالة) 

" -م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طرطوسية عبدالغنى محمد الدين محى -  212

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،(  استقالة) 

" -م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  بودوفال براشنت -  214

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،(  استقالة) 

 ،(  استقالة) " -م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  ال ارجرر -  211

 2344   برقم    21211413:  تاريخ

" -م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب فهمى جالل منى -  211

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،(  استقالة) 

:  تاريخ ،(  استقالة) " -م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  بيردال نيالى -  212

 2344   برقم    21211413

:  تاريخ ،(  استقالة) " -م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھستبك بول -  213

 2344   برقم    21211413

 ميسكو)  والهندسية البحرية الخدمات شركة عن ممثال  ادارة لسمج عضو  مساھمة شركة  الحسن أبو جابر شريف -  214

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،(  استقاله()

)  والهندسية البحرية الخدمات شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  الشاذلي السالم عبد الدين محي نازلي -  215

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،(  استقاله() ميسكو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

)  والهندسية البحرية الخدمات شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طرطوسية عبدالغنى محمد الدين محى -  213

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،(  استقاله() ميسكو

)  والهندسية البحرية الخدمات شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  بودوفال براشنت -  212

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،(  استقاله() ميسكو

 ،(  استقاله() ميسكو)  والهندسية البحرية الخدمات شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  ال ارجرر -  212

 2344   برقم    21211413:  تاريخ

 ميسكو)  والهندسية البحرية الخدمات شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب فهمى جالل منى -  214

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،(  استقاله()

 ،(  استقاله() ميسكو)  والهندسية البحرية الخدمات شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  بيردال نيالى -  221

 2344   برقم    21211413:  تاريخ

 ،(  استقاله() ميسكو)  والهندسية البحرية الخدمات شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھستبك بول -  221

 2344   برقم    21211413:  تاريخ

:  تاريخ ،(  استقاله)م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الحسن أبو جابر شريف -  222

 2344   برقم    21211413

 استقاله)م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  الشاذلي السالم عبد الدين محي نازلي -  223

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،( 

 المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طرطوسية عبدالغنى محمد الدين محى -  224

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،(  استقاله)م.م.ش

 ،(  استقاله)م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  بودوفال براشنت -  225

 2344   برقم    21211413:  تاريخ

:  تاريخ ،(  استقاله)م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  ال ارجرر -  223

 2344   برقم    21211413

 ،(  استقاله)م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب فهمى جالل منى -  222

 2344   برقم    21211413:  تاريخ

:  تاريخ ،(  استقاله)م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  بيردال نيالى -  222

 2344   برقم    21211413

:  تاريخ ،(  استقاله)م.م.ش المالحى التبادل شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھستبك بول -  224

 2344   برقم    21211413

 دامبفشيفارتس   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الحسن أبو جابر شريف -  231

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، A  S& COKG جيسيلشافت

   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  الشاذلي السالم عبد الدين محي نازلي -  231

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، A  S& COKG جيسيلشافت دامبفشيفارتس

   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طرطوسية عبدالغنى محمد الدين محى -  232

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، A  S& COKG جيسيلشافت دامبفشيفارتس

   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  بودوفال براشنت -  233

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، A  S& COKG جيسيلشافت دامبفشيفارتس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 دامبفشيفارتس   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  ال ارجرر -  234

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، A  S& COKG جيسيلشافت

   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب فهمى جالل منى -  235

 2344   قمبر    21211413:  تاريخ ، A  S& COKG جيسيلشافت دامبفشيفارتس

 دامبفشيفارتس   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  بيردال نيالى -  233

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، A  S& COKG جيسيلشافت

 جيسيلشافت دامبفشيفارتس   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھستبك بول -  232

A  S& COKG ، 2344   برقم    21211413:  تاريخ 

 -دامبفشيفارتس أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الحسن أبو جابر شريف -  232

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،. A/S & Co KG جيسيلشافت

 أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  الشاذلي السالم عبد الدين محي نازلي -  234

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،. A/S & Co KG جيسيلشافت -دامبفشيفارتس

 أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طرطوسية عبدالغنى محمد الدين محى -  241

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،. A/S & Co KG جيسيلشافت -دامبفشيفارتس

 أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  بودوفال براشنت -  241

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،. A/S & Co KG جيسيلشافت -دامبفشيفارتس

 -دامبفشيفارتس أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  ال ارجرر -  242

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،. A/S & Co KG جيسيلشافت

 أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب فهمى جالل منى -  243

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،. A/S & Co KG جيسيلشافت -دامبفشيفارتس

 جيسيلشافت -دامبفشيفارتس أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  بيردال نيالى -  244

A/S & Co KG .، 2344   برقم    21211413:  تاريخ 

 جيسيلشافت -دامبفشيفارتس أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  كھستب بول -  245

A/S & Co KG .، 2344   برقم    21211413:  تاريخ 

 -دامبفشيفارتس أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الحسن أبو جابر شريف -  243

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، A/S & Co KG  جيسيلشافت

 أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  الشاذلي السالم عبد الدين محي نازلي -  242

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، A/S & Co KG  جيسيلشافت -دامبفشيفارتس

 أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طرطوسية عبدالغنى محمد الدين محى -  242

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، A/S & Co KG  جيسيلشافت -دامبفشيفارتس

 أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  بودوفال براشنت -  244

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، A/S & Co KG  جيسيلشافت -دامبفشيفارتس

 -دامبفشيفارتس أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  ال ارجرر -  251

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، A/S & Co KG  جيسيلشافت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب فهمى جالل منى -  251

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، A/S & Co KG  جيسيلشافت -دامبفشيفارتس

  جيسيلشافت -رتسدامبفشيفا أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  بيردال نيالى -  252

A/S & Co KG ، 2344   برقم    21211413:  تاريخ 

  جيسيلشافت -دامبفشيفارتس أميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثاًل  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھستبك بول -  253

A/S & Co KG ، 2344   برقم    21211413:  تاريخ 

 دامبفشيفارتس   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الحسن أبو جابر شريف -  254

 يشمل و العربية مصر بجمهورية وتعاقداتها تعهداتها و الشركة معامالت جميع عن التوقيع حق منحه   A  S& COKG جيسيلشافت

 ،.  الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الغير تفويض فى التوقيع حق له و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع ذلك فى

 2344   برقم    21211413:  تاريخ

   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  الشاذلي السالم عبد الدين محي نازلي -  255

 مصر بجمهورية وتعاقداتها تعهداتها و الشركة عامالتم جميع عن التوقيع حق منحه   A  S& COKG جيسيلشافت دامبفشيفارتس

 و الحكومية الجهات كافة امام الغير تفويض فى التوقيع حق له و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع ذلك فى يشمل و العربية

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،.  الحكومية غير

   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طرطوسية عبدالغنى محمد الدين محى -  253

 مصر بجمهورية وتعاقداتها تعهداتها و الشركة معامالت جميع عن التوقيع حق منحه   A  S& COKG جيسيلشافت دامبفشيفارتس

 و الحكومية الجهات كافة امام الغير تفويض فى التوقيع حق له و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع ذلك فى يشمل و العربية

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،.  الحكومية غير

   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  بودوفال براشنت -  252

 مصر بجمهورية وتعاقداتها تعهداتها و الشركة معامالت جميع عن التوقيع حق منحه   A  S& COKG جيسيلشافت دامبفشيفارتس

 و الحكومية الجهات كافة امام الغير تفويض فى التوقيع حق له و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع ذلك فى يشمل و العربية

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،.  الحكومية غير

 دامبفشيفارتس   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  ال ارجرر -  252

 يشمل و العربية مصر بجمهورية وتعاقداتها تعهداتها و الشركة معامالت جميع عن التوقيع حق منحه   A  S& COKG جيسيلشافت

 ،.  الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الغير تفويض فى التوقيع حق له و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع ذلك فى

 2344   برقم    21211413:  تاريخ

   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب فهمى جالل منى -  254

 مصر بجمهورية وتعاقداتها تعهداتها و الشركة معامالت جميع عن التوقيع حق منحه   A  S& COKG جيسيلشافت دامبفشيفارتس

 و الحكومية الجهات كافة امام الغير تفويض فى التوقيع حق له و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع ذلك فى يشمل و العربية

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ،.  الحكومية غير

 دامبفشيفارتس   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  بيردال نيالى -  231

 يشمل و العربية مصر بجمهورية وتعاقداتها تعهداتها و الشركة معامالت جميع عن التوقيع حق منحه   A  S& COKG جيسيلشافت

 ،.  الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الغير تفويض فى التوقيع حق له و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع ذلك فى

 2344   برقم    21211413:  تاريخ

 جيسيلشافت دامبفشيفارتس   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھستبك بول -  231

A  S& COKG   ذلك فى يشمل و العربية مصر بجمهورية وتعاقداتها تعهداتها و الشركة معامالت جميع عن التوقيع حق منحه 

:  تاريخ ،.  الحكومية غير و الحكومية الجهات كافة امام الغير تفويض فى التوقيع حق له و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع

 2344   برقم    21211413



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 دامبفشيفارتس   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الحسن أبو جابر شريف -  232

 ومنحه للشركة االساسى النظام فى الواردة الصالحيات كافة منحة(    االدارة مجلس تشكيل اعادة)  A  S& COKG جيسيلشافت

 باسم مصر سى بى اس اتش بنك لدى الحسابات تشغيل و فتح على البنكية المعامالت فى البنوك امام للتوقيع الغير تفويض فى الحق

 تشمل التى البنكية المعامالت كافة على بالتعامل القرار اتخاذ فى الحق له كما  المالحية للتوكيالت ايجيبت سود ھامبورج شركة

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، االنترنت طريق عن تتم التى و االلكترونية البنكية المعامالت

   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  الشاذلي السالم عبد الدين محي نازلي -  233

 االساسى النظام فى الواردة الصالحيات كافة منحة(    االدارة مجلس تشكيل اعادة)  A  S& COKG جيسيلشافت دامبفشيفارتس

 بى اس اتش بنك لدى الحسابات تشغيل و فتح ىعل البنكية المعامالت فى البنوك امام للتوقيع الغير تفويض فى الحق ومنحه للشركة

 البنكية المعامالت كافة على بالتعامل القرار اتخاذ فى الحق له كما  المالحية للتوكيالت ايجيبت سود ھامبورج شركة باسم مصر سى

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، االنترنت طريق عن تتم التى و االلكترونية البنكية المعامالت تشمل التى

   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طرطوسية عبدالغنى محمد الدين محى -  234

 االساسى النظام فى الواردة الصالحيات كافة منحة(    االدارة مجلس تشكيل اعادة)  A  S& COKG جيسيلشافت دامبفشيفارتس

 بى اس اتش بنك لدى الحسابات تشغيل و فتح على البنكية المعامالت فى البنوك امام للتوقيع الغير تفويض فى الحق ومنحه للشركة

 البنكية المعامالت كافة على بالتعامل القرار اتخاذ فى الحق له كما  المالحية للتوكيالت ايجيبت سود ھامبورج شركة باسم مصر سى

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، االنترنت طريق عن تتم التى و االلكترونية البنكية المعامالت تشمل التى

   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  بودوفال براشنت -  235

 االساسى النظام فى الواردة الصالحيات كافة منحة(    االدارة مجلس تشكيل اعادة)  A  S& COKG جيسيلشافت دامبفشيفارتس

 بى اس اتش بنك لدى الحسابات تشغيل و فتح على البنكية المعامالت فى البنوك امام للتوقيع الغير تفويض فى الحق ومنحه للشركة

 البنكية المعامالت كافة على بالتعامل القرار اتخاذ فى الحق له كما  المالحية للتوكيالت ايجيبت سود ھامبورج شركة باسم مصر سى

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، االنترنت طريق عن تتم التى و االلكترونية البنكية المعامالت تشمل التى

 دامبفشيفارتس   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  ال ارجرر -  233

 ومنحه للشركة االساسى النظام فى الواردة الصالحيات كافة حةمن(    االدارة مجلس تشكيل اعادة)  A  S& COKG جيسيلشافت

 باسم مصر سى بى اس اتش بنك لدى الحسابات تشغيل و فتح على البنكية المعامالت فى البنوك امام للتوقيع الغير تفويض فى الحق

 تشمل التى البنكية المعامالت كافة على بالتعامل القرار اتخاذ فى الحق له كما  المالحية للتوكيالت ايجيبت سود ھامبورج شركة

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، االنترنت طريق عن تتم التى و االلكترونية البنكية المعامالت

   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب فهمى جالل منى -  232

 االساسى النظام فى الواردة الصالحيات كافة منحة(    االدارة مجلس تشكيل اعادة)  A  S& COKG جيسيلشافت دامبفشيفارتس

 بى اس اتش بنك لدى الحسابات تشغيل و فتح على البنكية المعامالت فى البنوك امام للتوقيع الغير تفويض فى الحق ومنحه للشركة

 البنكية المعامالت كافة على بالتعامل القرار اتخاذ فى الحق له كما  المالحية للتوكيالت ايجيبت سود ھامبورج شركة باسم مصر سى

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، االنترنت طريق عن تتم التى و االلكترونية البنكية المعامالت تشمل التى

 دامبفشيفارتس   يكانيشامير سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  بيردال نيالى -  232

 ومنحه للشركة االساسى النظام فى الواردة الصالحيات كافة منحة(    االدارة مجلس تشكيل اعادة)  A  S& COKG جيسيلشافت

 باسم مصر سى بى اس اتش بنك لدى الحسابات تشغيل و فتح على البنكية المعامالت فى البنوك امام للتوقيع الغير تفويض فى الحق

 تشمل التى البنكية المعامالت كافة على بالتعامل القرار اتخاذ فى الحق له كما  المالحية للتوكيالت ايجيبت سود ھامبورج شركة

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، االنترنت طريق عن تتم التى و االلكترونية البنكية المعامالت

 جيسيلشافت دامبفشيفارتس   اميريكانيش سود ھامبورج شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھستبك بول -  234

A  S& COKG  (االدارة مجلس تشكيل اعادة    )فى الحق ومنحه للشركة االساسى النظام فى الواردة الصالحيات كافة منحة 

 شركة باسم مصر سى بى اس اتش بنك لدى الحسابات تشغيل و فتح على البنكية المعامالت فى البنوك امام للتوقيع الغير تفويض

 المعامالت تشمل التى البنكية المعامالت كافة على بالتعامل القرار اتخاذ فى الحق له كما  المالحية للتوكيالت ايجيبت سود ھامبورج

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، االنترنت طريق عن تتم التى و االلكترونية البنكية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 توصيل قنوات الستخدام المطلوبة المستندات كل وتنفيذ  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الحسن أبو جابر شريف -  221

 الشركة عن بالنيابة له الممنوحة الصالحيات من بعض او كل فى الغير تفويض حق منحه و حدود دون االلكترونية البنكية الخدمات

 :التالى النحو على لتصبح التجارى بالسجل التوقيع الحياتص تعديل على باالجماع الموافقة تمت.البنكية المعامالت فى

 مجتمعين  المالى المدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -1

 مجتمعين الحسابات مدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -2

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، التقارير مشرف و المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -3

 قنوات الستخدام المطلوبة المستندات كل وتنفيذ  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  الشاذلي السالم عبد الدين محي نازلي -  221

 عن بالنيابة له الممنوحة الصالحيات من بعض او كل فى الغير تفويض حق منحه و حدود دون االلكترونية البنكية الخدمات توصيل

 :التالى النحو على لتصبح التجارى بالسجل التوقيع صالحيات تعديل على باالجماع الموافقة تمت.البنكية المعامالت فى الشركة

 مجتمعين  المالى المدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -1

 مجتمعين الحسابات مدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -2

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، التقارير مشرف و المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -3

 قنوات الستخدام المطلوبة المستندات كل وتنفيذ  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طرطوسية عبدالغنى محمد الدين محى -  222

 عن بالنيابة له الممنوحة الصالحيات من بعض او كل فى الغير تفويض حق منحه و حدود دون االلكترونية البنكية الخدمات توصيل

 :التالى النحو على لتصبح التجارى بالسجل التوقيع صالحيات تعديل على باالجماع الموافقة تمت.البنكية المعامالت فى الشركة

 مجتمعين  المالى المدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -1

 مجتمعين الحسابات مدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -2

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، التقارير مشرف و المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -3

 قنوات الستخدام المطلوبة المستندات كل وتنفيذ  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  بودوفال براشنت -  223

 عن بالنيابة له الممنوحة الصالحيات من بعض او كل فى الغير تفويض حق منحه و دودح دون االلكترونية البنكية الخدمات توصيل

 :التالى النحو على لتصبح التجارى بالسجل التوقيع صالحيات تعديل على باالجماع الموافقة تمت.البنكية المعامالت فى الشركة

 مجتمعين  المالى المدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -1

 مجتمعين الحسابات مدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -2

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، التقارير مشرف و المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -3

 الخدمات توصيل قنوات الستخدام المطلوبة المستندات كل وتنفيذ  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  ال ارجرر -  224

 فى الشركة عن بالنيابة له الممنوحة الصالحيات من بعض او كل فى الغير تفويض حق منحه و حدود دون االلكترونية البنكية

 :التالى النحو على لتصبح التجارى بالسجل التوقيع صالحيات تعديل على باالجماع الموافقة تمت.البنكية المعامالت

 مجتمعين  المالى المدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -1

 مجتمعين الحسابات مدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -2

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، التقارير مشرف و المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -3

 توصيل قنوات الستخدام المطلوبة المستندات كل وتنفيذ  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب فهمى جالل منى -  225

 الشركة عن بالنيابة له الممنوحة الصالحيات من بعض او كل فى الغير تفويض حق منحه و حدود دون االلكترونية البنكية الخدمات

 :التالى النحو على لتصبح التجارى بالسجل التوقيع صالحيات تعديل على باالجماع الموافقة تمت.البنكية المعامالت فى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مجتمعين  المالى المدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -1

 مجتمعين الحسابات مدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -2

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، التقارير مشرف و المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -3

 البنكية الخدمات توصيل قنوات الستخدام المطلوبة المستندات كل وتنفيذ  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  بيردال نيالى -  223

 المعامالت فى الشركة عن بالنيابة له الممنوحة الصالحيات من بعض او كل فى الغير تفويض حق منحه و حدود دون االلكترونية

 :التالى النحو على لتصبح التجارى بالسجل التوقيع صالحيات تعديل على باالجماع الموافقة تمت.البنكية

 مجتمعين  المالى المدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -1

 مجتمعين الحسابات مدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -2

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، التقارير مشرف و المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -3

 البنكية الخدمات توصيل قنوات الستخدام المطلوبة المستندات كل وتنفيذ  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھستبك بول -  222

 المعامالت فى الشركة عن بالنيابة له الممنوحة الصالحيات من بعض او كل فى الغير تفويض حق منحه و حدود دون االلكترونية

 :التالى النحو على لتصبح التجارى بالسجل التوقيع صالحيات تعديل على باالجماع الموافقة تمت.البنكية

 مجتمعين  المالى المدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -1

 مجتمعين الحسابات مدير مع المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -2

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، التقارير مشرف و المنتدب العضو و االدارة مجلس رئيس -3

 مجتمعين المالية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الحسن أبو جابر شريف -  222

 مجتمعين الحسابات مدير و المالى المدير -4

 مدير و المالية التقارير مشرف: المالى المدير و المنتدب العضو غياب فى   مجتمعين المالية التقارير مشرف و المالى المدير -5

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، مايعادلها او الغير مصرى جنية الف مائة تتجاوز ال لمبالغ مجتمعين الحسابات

 مجتمعين المالية  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  الشاذلي السالم عبد الدين محي نازلي -  224

 مجتمعين الحسابات مدير و المالى المدير -4

 مدير و المالية التقارير مشرف: المالى المدير و المنتدب العضو غياب فى   مجتمعين المالية التقارير مشرف و المالى المدير -5

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، مايعادلها او الغير مصرى جنية الف مائة تتجاوز ال لمبالغ مجتمعين الحسابات

 مجتمعين المالية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  طرطوسية عبدالغنى محمد الدين محى -  221

 مجتمعين الحسابات مدير و المالى المدير -4

 مدير و المالية التقارير مشرف: المالى المدير و المنتدب العضو غياب فى   مجتمعين المالية التقارير مشرف و المالى المدير -5

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، مايعادلها او يرالغ مصرى جنية الف مائة تتجاوز ال لمبالغ مجتمعين الحسابات

 مجتمعين المالية  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  بودوفال براشنت -  221

 مجتمعين الحسابات مدير و المالى المدير -4

 مدير و المالية التقارير مشرف: المالى المدير و المنتدب العضو غياب فى   مجتمعين المالية التقارير مشرف و المالى المدير -5

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، مايعادلها او الغير مصرى جنية الف مائة تتجاوز ال لمبالغ مجتمعين الحسابات

 مجتمعين المالية  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  ال ارجرر -  222



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مجتمعين الحسابات مدير و المالى المدير -4

 مدير و المالية التقارير مشرف: المالى المدير و المنتدب العضو غياب فى   مجتمعين المالية التقارير مشرف و المالى المدير -5

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، مايعادلها او الغير مصرى جنية الف مائة تتجاوز ال لمبالغ مجتمعين الحسابات

 مجتمعين المالية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  عبدالوھاب فهمى جالل منى -  223

 مجتمعين الحسابات مدير و المالى المدير -4

 مدير و المالية التقارير مشرف: المالى المدير و المنتدب العضو غياب فى   مجتمعين المالية التقارير مشرف و المالى المدير -5

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، مايعادلها او الغير مصرى جنية الف مائة تتجاوز ال لمبالغ مجتمعين الحسابات

 مجتمعين المالية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  بيردال نيالى -  224

 مجتمعين الحسابات مدير و المالى المدير -4

 مدير و المالية التقارير شرفم: المالى المدير و المنتدب العضو غياب فى   مجتمعين المالية التقارير مشرف و المالى المدير -5

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، مايعادلها او الغير مصرى جنية الف مائة تتجاوز ال لمبالغ مجتمعين الحسابات

 مجتمعين المالية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ھستبك بول -  225

 مجتمعين الحسابات مدير و المالى المدير -4

 مدير و المالية التقارير مشرف: المالى المدير و المنتدب العضو غياب فى   مجتمعين المالية التقارير مشرف و المالى المدير -5

 2344   برقم    21211413:  تاريخ ، مايعادلها او الغير مصرى جنية الف مائة تتجاوز ال لمبالغ مجتمعين الحسابات

 والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  على الوھاب عبد حافظ عاطف -  223

 االدارة مجلس رئيس نائب والسيد المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس السيد من كل الي رسمية والغير  الرسمية الجهات أمام

 تمثيل حق مجتمعان ايضا ولهما ، الشركة ولغرض باسم والصالحيات السلطات اوسع ذلك في ولهما مجتمعان المنتدب والعضو

 وتمثيل والخاص العام والقطاعين الحكومية والمكاتب العامة والهيئات والمصالح والوزارات االدارية الجهات كافة امام الشركة

 امام الشركة

  

 14221   برقم    21211421:  تاريخ ، منها المبالغ وايداع سحب وحق الشركة باسم حسابات وفتح البنوك كافة

 ،  الشيكات دفاتر واستخراج وبها  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  على الوھاب عبد حافظ عاطف -  222

 وابرام الشركة ومستخدمي وكالء وتعيين وعزل القضائية الدعاوي كافة ومباشرة المحامين وتوكيل الشركة عن التقاضي حق ولهما

 الشركه وموردي وكالء مع والتعامل الشركه لنشاط الالزمه والعطاءات والمزايدات المناقصات ودخول التوريد واعمال العقود كافة

 في الغير توكيل حق مجتمعان ولهما  الشركة باسم السيارات وترخيص والمنقوله العقارية انواعها بمختلف المادية االصول وشراء

 . ذكر ما بعض أو كل

 14221   برقم    21211421:  تاريخ ، البنوك من االقتراض و الرھن و البيع حق الي بالنسبه اما

 الضمانات ووضع المالية والمؤسسات  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  على الوھاب عبد حافظ عاطف -  222

 موافقة يلزم) للشركة  العمومية للجمعية و تشكيله بكامل االدارة لمجلس القرار فيكون الشركة ولصالح باسم القروض لهذه الكافية

 14221   برقم    21211421:  تاريخ ،(  االصول بيع على المسبقة العامة الجمعية

 ممثل عزب متولى عزب ھشام السيد من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  االنصارى محمد بهلول احمد خالد ھيثم -  224

 443   برقم    21211422:  تاريخ ، المالية لالستثمارات القابضة بايونيرز شركة

 ممثل عزب متولى عزب ھشام السيد من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  االنصارى محمد بهلول احمد خالد ھيثم -  241

 443   برقم    21211422:  تاريخ ، المالية لالستثمارات القابضة بايونيرز شركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ممثل عزب متولى عزب ھشام السيد من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  صارىاالن محمد بهلول احمد خالد ھيثم -  241

 443   برقم    21211422:  تاريخ ، المالية لالستثمارات القابضة بايونيرز شركة

 ممثل عزب متولى عزب ھشام السيد من بدال  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  االنصارى محمد بهلول احمد خالد ھيثم -  242

 443   برقم    21211422:  تاريخ ، المالية لالستثمارات القابضة بايونيرز شركة

   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام بافاجوتو -  243

114223 

   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام بافاجوتو -  244

114223 

:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  اسماعيل الحميد عبد العزيز عبد احمد -  245

 114223   برقم    21211422

:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  اسماعيل الحميد عبد العزيز عبد احمد -  243

 114223   برقم    21211422

:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الشاذلي المجيد عبد الرحمن عبد عادل محمد -  242

 114223   برقم    21211422

:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الشاذلي المجيد عبد الرحمن عبد عادل محمد -  242

 114223   برقم    21211422

    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام كومارى شاندرا -  244

 114223   برقم

    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام كومارى شاندرا -  311

 114223   برقم

   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  طلعت محمد فاروق -  311

114223 

   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  طلعت محمد فاروق -  312

114223 

   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام بيناى -  313

114223 

   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام بيناى -  314

114223 

   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام سيما -  315

114223 

   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام سيما -  313

114223 

 تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  مسعود عبدالمجيد الدين عالء -  312

 114223   برقم    21211422: 

 تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل عادةا  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  مسعود عبدالمجيد الدين عالء -  312

 114223   برقم    21211422: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الباقي عبد احمد فتحي -  314

114223 

   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الباقي عبد احمد فتحي -  311

114223 

   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى فاسانت شاريد -  311

114223 

   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى فاسانت شاريد -  312

114223 

 شركة إدارة لمجلس رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام بافاجوتو -  313

 مجلس لرئيس التجارى بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية

 . السابق اإلدارة

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 شركة إدارة لمجلس رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام بافاجوتو -  314

 مجلس لرئيس التجارى بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية

 . السابق اإلدارة

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  اسماعيل الحميد عبد العزيز عبد احمد -  315

 بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية شركة إدارة لمجلس

 . السابق اإلدارة مجلس لرئيس التجارى

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  اسماعيل الحميد عبد العزيز عبد احمد -  313

 بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية شركة دارةإ لمجلس

 . السابق اإلدارة مجلس لرئيس التجارى

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الشاذلي المجيد عبد الرحمن عبد عادل محمد -  312

 بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية شركة إدارة لمجلس

 . السابق اإلدارة مجلس لرئيس التجارى

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الشاذلي المجيد عبد الرحمن عبد عادل محمد -  312

 بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية شركة إدارة لمجلس

 . السابق اإلدارة مجلس لرئيس التجارى

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، الدارةا مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 لمجلس رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام كومارى شاندرا -  314

 التجارى بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية شركة إدارة

 . السابق اإلدارة مجلس لرئيس

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 لمجلس رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام كومارى شاندرا -  321

 التجارى بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية شركة إدارة

 . السابق اإلدارة مجلس لرئيس

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 شركة إدارة لمجلس رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  طلعت محمد فاروق -  321

 مجلس لرئيس التجارى بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية

 . السابق اإلدارة

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 شركة إدارة لمجلس رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  طلعت محمد فاروق -  322

 مجلس لرئيس التجارى بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية

 . السابق اإلدارة

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 شركة إدارة لمجلس رئيسا على تطلع محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام بيناى -  323

 مجلس لرئيس التجارى بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية

 . السابق اإلدارة

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 شركة إدارة لمجلس رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام بيناى -  324

 مجلس لرئيس التجارى بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية

 . السابق اإلدارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 شركة إدارة لمجلس رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام سيما -  325

 مجلس لرئيس التجارى بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية

 . السابق اإلدارة

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد جيدالم عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 شركة إدارة لمجلس رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام سيما -  323

 مجلس لرئيس التجارى بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية

 . السابق اإلدارة

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  مسعود عبدالمجيد الدين عالء -  322

 بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية شركة إدارة لمجلس رئيسا

 . السابق اإلدارة مجلس لرئيس التجارى

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  مسعود عبدالمجيد الدين عالء -  322

 بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية شركة إدارة لمجلس رئيسا

 . السابق اإلدارة مجلس لرئيس التجارى

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 شركة إدارة لمجلس رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الباقي عبد احمد فتحي -  324

 مجلس لرئيس التجارى بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية

 . السابق اإلدارة

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة

 شركة إدارة لمجلس رئيسا على طلعت محمد فاروق/  د.أ -1  ادارة مجلس وعض  مساھمة شركة  الباقي عبد احمد فتحي -  331

 مجلس لرئيس التجارى بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية

 . السابق اإلدارة

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة
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 مجلس لرئيس التجارى بالسجل الواردة الصالحيات كافة له و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز"  الطبية للخدمات اإلسكندرية

 . السابق اإلدارة

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس نائب و اإلدارة
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 . السابق دارةاإل

"  الطبية للخدمات اإلسكندرية لشركة المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس نائب مسعود محمد المجيد عبد الدين عالء/  د.أ -2

 مجلس رئيس من كل الشركة عن التوقيع حق يملك)  -: التالى الوجه على صالحياته تكون و"  اإلسكندرية - الجديد الطبى المركز
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 يحق و ، الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وكالء أو مديرين عدة تعيين اإلدارة لمجلس و الغرض لهذا المجلس ينتدبه أخر

 المبالغ تحصيل عملية إسناد له و العقارى أو التجارى الرھن عقود على التوقيع المنتدب العضو و نائبه أو اإلدارة مجلس لرئيس

 عقود إبرام على الموافقة فى الحق لهما و التحصيل مكاتب أحد إلى معها المتعاقدة الشركات أو عمالئها من للشركة المستحقة

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، التسهيالت عقود على التوقيع و البنوك من اإلقتراض حق و المعاوضة
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 المبالغ تحصيل عملية إسناد له و العقارى أو التجارى الرھن عقود على التوقيع المنتدب العضو و نائبه أو اإلدارة مجلس لرئيس

 عقود إبرام على الموافقة فى الحق لهما و التحصيل مكاتب أحد إلى معها المتعاقدة الشركات أو عمالئها من للشركة المستحقة

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، التسهيالت عقود على التوقيع و البنوك من اإلقتراض حق و المعاوضة
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 تحصيل عملية إسناد له و العقارى أو التجارى الرھن عقود على التوقيع المنتدب العضو و نائبه أو اإلدارة مجلس لرئيس يحق و

 عقود إبرام على الموافقة فى الحق لهما و التحصيل مكاتب أحد إلى معها المتعاقدة الشركات أو عمالئها من للشركة المستحقة المبالغ

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، التسهيالت عقود على التوقيع و البنوك من اإلقتراض حق و المعاوضة
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 عملية إسناد له و العقارى أو التجارى الرھن عقود على التوقيع المنتدب العضو و نائبه أو ةاإلدار مجلس لرئيس يحق و ، الشركة

 على الموافقة فى الحق لهما و التحصيل مكاتب أحد إلى معها المتعاقدة الشركات أو عمالئها من للشركة المستحقة المبالغ تحصيل

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، التسهيالت عقود على التوقيع و البنوك من اإلقتراض حق و المعاوضة عقود إبرام

 منفردين أو مجتمعين المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الشاذلي المجيد عبد الرحمن عبد عادل محمد -  332

 عن التوقيع حق أيضا يخولهم وكالء أو مديرين عدة تعيين اإلدارة لمجلس و الغرض لهذا المجلس ينتدبه أخر منتدب عضو كل و

 عملية إسناد له و العقارى أو التجارى الرھن عقود على التوقيع المنتدب العضو و نائبه أو اإلدارة مجلس لرئيس يحق و ، الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 تحصيل عملية إسناد له و العقارى أو التجارى الرھن عقود على التوقيع المنتدب العضو و نائبه أو اإلدارة مجلس لرئيس يحق

 عقود إبرام على الموافقة فى الحق لهما و التحصيل مكاتب أحد إلى معها المتعاقدة الشركات أو عمالئها من للشركة المستحقة المبالغ
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 المستحقة المبالغ تحصيل عملية إسناد له و العقارى أو التجارى الرھن عقود على التوقيع المنتدب العضو و نائبه أو اإلدارة مجلس
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 55 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 أو مجتمعين المنتدب العضو و  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  مسعود عبدالمجيد الدين عالء -  342

 حق أيضا يخولهم وكالء أو مديرين عدة تعيين اإلدارة لمجلس و الغرض لهذا المجلس ينتدبه أخر منتدب عضو كل و منفردين

 له و العقارى أو التجارى الرھن عقود على التوقيع المنتدب العضو و نائبه أو اإلدارة مجلس لرئيس يحق و ، الشركة عن التوقيع

 فى الحق لهما و التحصيل مكاتب أحد إلى معها المتعاقدة الشركات أو عمالئها من للشركة المستحقة المبالغ تحصيل عملية إسناد

   برقم    21211422:  تاريخ ، التسهيالت عقود على التوقيع و البنوك من اإلقتراض حق و المعاوضة عقود إبرام على الموافقة
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 أو مجتمعين المنتدب العضو و  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  مسعود عبدالمجيد الدين عالء -  342

 حق أيضا يخولهم وكالء أو مديرين عدة تعيين اإلدارة لمجلس و الغرض لهذا المجلس ينتدبه أخر منتدب عضو كل و منفردين

 له و العقارى أو التجارى الرھن عقود على التوقيع المنتدب العضو و نائبه أو دارةاإل مجلس لرئيس يحق و ، الشركة عن التوقيع

 فى الحق لهما و التحصيل مكاتب أحد إلى معها المتعاقدة الشركات أو عمالئها من للشركة المستحقة المبالغ تحصيل عملية إسناد
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 منتدب عضو كل و منفردين أو مجتمعين المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الباقي عبد احمد فتحي -  344

 يحق و ، الشركة عن وقيعالت حق أيضا يخولهم وكالء أو مديرين عدة تعيين اإلدارة لمجلس و الغرض لهذا المجلس ينتدبه أخر

 المبالغ تحصيل عملية إسناد له و العقارى أو التجارى الرھن عقود على التوقيع المنتدب العضو و نائبه أو اإلدارة مجلس لرئيس

 عقود إبرام على الموافقة فى الحق لهما و التحصيل مكاتب أحد إلى معها المتعاقدة الشركات أو عمالئها من للشركة المستحقة
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 منتدب عضو كل و منفردين أو مجتمعين المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الباقي عبد احمد فتحي -  351

 يحق و ، الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وكالء أو مديرين عدة تعيين اإلدارة لمجلس و الغرض لهذا المجلس ينتدبه أخر

 المبالغ تحصيل عملية إسناد له و العقارى أو التجارى الرھن عقود على التوقيع المنتدب العضو و نائبه أو اإلدارة مجلس لرئيس

 عقود إبرام على الموافقة فى الحق لهما و التحصيل مكاتب أحد إلى معها المتعاقدة الشركات أو عمالئها من للشركة المستحقة

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، التسهيالت عقود على التوقيع و البنوك من اإلقتراض حق و المعاوضة

 أخر منتدب عضو كل و منفردين أو مجتمعين المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى فاسانت شاريد -  351

 لرئيس يحق و ، الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وكالء أو مديرين عدة تعيين اإلدارة لمجلس و الغرض لهذا المجلس ينتدبه

 المستحقة المبالغ تحصيل عملية إسناد له و العقارى أو التجارى الرھن عقود على التوقيع المنتدب العضو و نائبه أو اإلدارة مجلس

 حق و المعاوضة عقود إبرام على الموافقة فى الحق لهما و التحصيل مكاتب أحد إلى معها المتعاقدة الشركات أو عمالئها من للشركة

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، التسهيالت عقود على التوقيع و البنوك من اإلقتراض

 أخر منتدب عضو كل و منفردين أو مجتمعين المنتدب العضو و  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى فاسانت شاريد -  352

 لرئيس يحق و ، الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وكالء أو مديرين عدة تعيين اإلدارة لمجلس و الغرض لهذا المجلس ينتدبه

 المستحقة المبالغ تحصيل عملية إسناد له و العقارى أو التجارى الرھن عقود على التوقيع المنتدب العضو و نائبه أو اإلدارة مجلس

 حق و المعاوضة عقود إبرام على الموافقة فى الحق لهما و التحصيل مكاتب أحد إلى معها المتعاقدة الشركات أو عمالئها من للشركة

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ، التسهيالت عقود على التوقيع و البنوك من اإلقتراض

 فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام بافاجوتو -  353

 العامة الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى اإلشتراك

 و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة و لالستثمار

 الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و الشركة تمثيل

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل و ألغراضها و

 فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام بافاجوتو -  354

 العامة الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى اإلشتراك

 و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة و لالستثمار

 الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و الشركة تمثيل

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل و ألغراضها و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  اسماعيل الحميد عبد العزيز عبد احمد -  355

 الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى اإلشتراك فى الحق

 و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة و لالستثمار العامة

 ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و الشركة تمثيل و االندماج

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل و ألغراضها و الشركة بإسم

 لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  اسماعيل الحميد عبد العزيز عبد احمد -  353

 الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى اإلشتراك فى الحق

 و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة و لالستثمار العامة

 ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و الشركة تمثيل و االندماج

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل و ألغراضها و الشركة بإسم

 و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الشاذلي المجيد عبد الرحمن عبد عادل محمد -  352

 الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى اإلشتراك فى الحق لهم

 و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة و لالستثمار العامة

 ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و الشركة تمثيل و االندماج

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل و ألغراضها و الشركة بإسم

 و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الشاذلي المجيد عبد الرحمن عبد عادل محمد -  352

 الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى اإلشتراك فى الحق لهم

 و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة و لالستثمار العامة

 ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و الشركة تمثيل و االندماج

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل و ألغراضها و الشركة بإسم

 فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و مانيةاإلئت  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام كومارى شاندرا -  354

 العامة الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى اإلشتراك

 و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة و لالستثمار

 الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و الشركة تمثيل

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل و ألغراضها و

 فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام كومارى شاندرا -  331

 العامة الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى اإلشتراك

 و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة و لالستثمار

 الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و الشركة تمثيل

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل و ألغراضها و

 اإلشتراك فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  طلعت محمد فاروق -  331

 و لالستثمار العامة الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى

 الشركة تمثيل و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة

 و ألغراضها و الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل

 اإلشتراك فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  طلعت محمد فاروق -  332

 و لالستثمار العامة الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى

 الشركة تمثيل و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة

 و ألغراضها و الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل

 اإلشتراك فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام بيناى -  333

 و لالستثمار العامة الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الشركة تمثيل و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة

 و ألغراضها و الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل

 اإلشتراك فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام بيناى -  334

 و لالستثمار العامة الهيئة أمام ذلك فى مةالالز اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى

 الشركة تمثيل و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة

 و ألغراضها و الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل

 اإلشتراك فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام سيما -  335

 و لالستثمار العامة الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى

 الشركة تمثيل و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة

 و ألغراضها و الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل

 اإلشتراك فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى راجورام سيما -  333

 و لالستثمار العامة الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى

 الشركة تمثيل و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة

 و ألغراضها و الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل

 من أو الرھن حق و اإلئتمانية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  مسعود عبدالمجيد الدين عالء -  332

 ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى اإلشتراك فى الحق لهم و يفوضه

 و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة و لالستثمار العامة الهيئة أمام

 و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و الشركة تمثيل و االندماج و اإلنضمام

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل و ألغراضها و الشركة بإسم ذلك و غيرھا

 من أو الرھن حق و اإلئتمانية  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  مسعود عبدالمجيد الدين عالء -  332

 ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى اإلشتراك فى الحق لهم و يفوضه

 و التعديل و تأسيسال عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة و لالستثمار العامة الهيئة أمام

 و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و الشركة تمثيل و االندماج و اإلنضمام

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل و ألغراضها و الشركة بإسم ذلك و غيرھا

 اإلشتراك فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الباقي عبد احمد فتحي -  334

 و لالستثمار العامة الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى

 الشركة تمثيل و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة

 و ألغراضها و الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل

 اإلشتراك فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الباقي عبد احمد فتحي -  321

 و لالستثمار العامة الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى

 الشركة تمثيل و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة

 و ألغراضها و الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل

 اإلشتراك فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى فاسانت شاريد -  321

 و لالستثمار العامة الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى

 الشركة تمثيل و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 و ألغراضها و الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل

 اإلشتراك فى الحق لهم و يفوضه من أو الرھن حق و اإلئتمانية  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  شيتى فاسانت شاريد -  322

 و لالستثمار العامة الهيئة أمام ذلك فى الالزمة اإلجراءات إتخاذ فى سيادتهما تفويض و بصفتهما المساھمة الشركات تأسيس فى

 الشركة تمثيل و االندماج و اإلنضمام و التعديل و التأسيس عقود على التوقيع فى الحق لهما و المعنية الجهات كافة و المالية الرقابة

 و ألغراضها و الشركة بإسم ذلك و غيرھا و سيارات و منقوالت و عقارات من الشركة ألصول الشراء و البيع عقود على التوقيع و

 114223   برقم    21211422:  تاريخ ،.  العقارى الشهر أمام التمثيل

 فى لهم و الغير مع عالقاتها فى الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  باطوق سعيد بن محمد بن ثامر -  323

 او القانون او الشركـــــة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيمــــــا بأسمـــــــها التعامل و الشركة ألدارة السلطات اوسع الصدد ھذا

 او منفردين)  باطوق سعيد بن محمد بن ثامر/  والسيد الرفاعى احمد مهدى فتحى محمد/  وللسيد العامـــة للجمعية التنفيذية الألئحة

 وكــالء عـــزل و ووقف تـــعيين األخص على و لشركةا غرض ضمن الداخلة المعامالت و العقود كافة اجراء(  مجتمعين

 2231   برقم    21211422:  تاريخ ، و اجورھم و مرتباتهــم تحديد و الشركة ومستخدمى

 جميع مع التعامل و المبالغ كافة دفـــع و قبض و مكافأتهم  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  باطوق سعيد بن محمد بن ثامر -  324

 الهيئة و التوثيق و الــــــعقارى الشهر و الخاص و الـعام األعمال قطاع و الــــعام القطـــــاع و الحكومية غير و الحكومية الجهــــات

 و التجاريين الوكالء و الضرائب و العمل مـــكاتب و األحيـــــاء و التجارية الغرفة و التجارى السجل و األجتماعية للتأمينات العامة

 كذلك و التجارية األذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل حـق لهما و توقيع و الخارجية التجارة وزارة مــــــع التعامل و الجمارك

 2231   برقم    21211422:  تاريخ ، التعامــــــــل

 حسابات فتح و ايداع و سحب من البنوك جميـــع مع  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  باطوق سعيد بن محمد بن ثامر -  325

 و البيع عقود على التوقيع حق لهما و كــــذلك و الـــمال رأس عن األفراج و الشيكات على التوقيع حق لهما و انه كما الشركة بأسم

 بيع و شراء حق له و باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقــات و المشارطـــــــــــــات و العقود كافة ابرام و الشراء

 عقود على التوقيع حق لهما و السيارات و األصـول شــــراء و الـــمنقوالت و البضائــع و الـــمهمات و المواد جميع

 2231   برقم    21211422:  تاريخ ، بيـــــــــــــع و األئتمــــانية الــــــــــتسهيالت

 يكون وال القروض و الــــرھن و السيارات و األصــــول  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  باطوق سعيد بن محمد بن ثامر -  323

 و تفويض حق لهما و بهــــا يتعامـــــل التى بالصفة مشفوعـــــــا الــــــــــــــــــــــمدير وقعــــه اذا اال للشركــــة مـــلزما التصرف

 . قسب ما بعض او كل فى الغير توكيل

 و ،     الـــــــغير عن وكيال بصفته او نفسه مع الشركة لصالح التعاقد الرفاعى احمد مهدى فتحى محمد/  الشركة مدير للسيد و

 . الصالحيات و الصفات تلك بين الجمع فى التوقيع عند الحق له يكون

 2231   برقم    21211422:  تاريخ ، نظامى غير مدير)   شاكر محمد محمود ھشام/  وللسيد

 و الحكوميـــــة الجهات كافة امام الشركة تمثيل(   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  باطوق سعيد بن محمد بن ثامر -  322

 والمشارطــــــــــات العقود على التوقيع حق وله والخاص العام األعمال قطاع و العام والقطاع الحكومية غيـــــــــــــــر

 2231   برقم    21211422:  تاريخ ، والصفقــــــات

 انعقاد تاريخ من سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس مدة تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  نصار احمد محمد احمد -  322

 3144   برقم    21211423:  تاريخ ، السابق التشكيل بنفس الجمعغية

 يمثل -- محددة غير لمدة وظائفهم الممديرون ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  غالي محمد أحمد مجدي زينب -  324

 فيما بأسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد ھذا في منفردين او مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون

 في الحق(  منفردين او مجتمعين) وللمديران العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا

 والقطاع العام األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغرضها وضمن الشركة بأسم التعامل

 12314   برقم    21211423:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 يمثل -- محددة غير لمدة وظائفهم الممديرون ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد ريان محمد عبودي ىمصطف -  321

 فيما بأسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد ھذا في منفردين او مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 في الحق(  منفردين او مجتمعين) وللمديران العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا

 والقطاع العام األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغرضها وضمن الشركة بأسم التعامل

 12314   برقم    21211423:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف  مدير  محدودة مسئولية ذات  غالي محمد أحمد مجدي زينب -  321

 والرھن االقتراض وحق المال رأس عن واالفراج الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة التعامل

 العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرھن والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق لهما وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل

 قبض جق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعين في الحق ولهما

 12314   برقم    21211423:  تاريخ ، والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع

 صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد ريان محمد عبودي مصطفى -  322

 والرھن االقتراض وحق المال رأس عن اجواالفر الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة التعامل

 العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرھن والبيع الشراء عقود علي التوقيع حق لهما وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل

 قبض جق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعين في الحق ولهما

 12314   برقم    21211423:  تاريخ ، والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابراھم  مدير  محدودة مسئولية ذات  غالي محمد أحمد مجدي زينب -  323

   برقم    21211423:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

12314 

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابراھم  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد ريان محمد عبودي مصطفى -  324

   برقم    21211423:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

12314 

 .محددة غير لمدة وظائفهم المديرين ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد محمد محمد محمد مصطفى -  325

 والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد ھذا فى منفردين أو مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها فى الشركة المديرين يمثل

 .العامة للجمعية التنفيذية الئحتة او القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما بأسمها

 وعزل ووقف تعيين االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة المعامالت و العقود كافة اجراء( منفردين او مجتمعين) وللمديرين

    21211423:  تاريخ ، وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافأتهم واجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء

 13245   برقم

 .محددة غير لمدة وظائفهم المديرين ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  السوبارى ابراھيم فوزى ابراھيم -  323

 والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد ھذا فى منفردين أو مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها فى الشركة المديرين يمثل

 .العامة للجمعية التنفيذية الئحتة او القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما بأسمها

 وعزل ووقف تعيين االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة المعامالت و العقود كافة اجراء( منفردين او مجتمعين) وللمديرين

    21211423:  تاريخ ، وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافأتهم واجورھم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء

 13245   برقم

 جميع وابرام التجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد محمد محمد محمد مصطفى -  322

 والبضائع والمهمات المواد جميع شراء فى والحق,  باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاطرات العقود

 مع والتعامل,  بالبنوك اعتمادات بها المفتوح غير والقروض االعتمادات بطريق واالقتراض والمبادالت والمشتريات والمنقوالت

 وااليداع كالسحب المالية المعامالت من نوع بأى المالية والهيئات والمصارف والبنوك الحكومية يروغ الحكومية الهيئات جميع

 13245   برقم    21211423:  تاريخ ، واالفراج الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع

 جميع وابرام التجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  مدير  محدودة مسئولية ذات  السوبارى ابراھيم فوزى ابراھيم -  322

 والبضائع والمهمات المواد جميع شراء فى والحق,  باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاطرات العقود

 مع والتعامل,  بالبنوك اعتمادات بها المفتوح غير والقروض االعتمادات بطريق واالقتراض والمبادالت والمشتريات والمنقوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وااليداع كالسحب المالية المعامالت من نوع بأى المالية والهيئات والمصارف والبنوك الحكومية وغير الحكومية الهيئات جميع

 13245   برقم    21211423:  تاريخ ، واالفراج الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع

 والعقارات التجارية المحالت وبيع,  الشركة رأسمال عن  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد محمد محمد محمد مصطفى -  324

 المدير وقعه اذا اال للشركة ملزمًا التصرف يكون وال االخرى المؤسسات فى االشتراك وكذلك والرھون والسيارات والمنقوالت

 13245   برقم    21211423:  تاريخ ،. رذك ما بعض او كل فى الغير توكيل فى والحق بها يتعامل التى بالصفة مشفوعًا

 والعقارات التجارية المحالت وبيع,  الشركة رأسمال عن  مدير  محدودة مسئولية ذات  السوبارى ابراھيم فوزى ابراھيم -  341

 المدير وقعه اذا اال للشركة ملزمًا التصرف يكون وال االخرى المؤسسات فى االشتراك وكذلك والرھون والسيارات والمنقوالت

 13245   برقم    21211423:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى والحق بها يتعامل التى بالصفة مشفوعًا

   برقم    21211423:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  ريده ابو احمد السيد محمد عمرو -  341

2525 

 2525   برقم    21211423:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الحداد محمد على السيد زينب -  342

 2525   برقم    21211423:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ريدة أبو أحمد السيد محمد  عاصم -  343

 2525   برقم    21211423:  تاريخ ، استقاله  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  ابوريده احمد السيد محمد -  344

:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  ريده ابو احمد السيد محمد عمرو -  345

 2525   برقم    21211423

    21211423:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الحداد محمد على السيد زينب -  343

 2525   برقم

:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  ريدة أبو أحمد السيد محمد  عاصم -  342

 2525   برقم    21211423

   برقم    21211423:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  ابوريده احمد السيد محمد -  342

2525 

 لدى عنها نيابة والتوقيع الشركة تمثيل حق ومنحه  مالى مدير  مساھمة شركة  المقيد عبدالسالم حسن محمود السالم عبد -  344

 مع مجتمعا العادية المصرفية المعامالت الجراء البنوك

 - ايداع)  العادية المصرفية المعامالت اإلجراء البنوك لدى عنها نيابة والتوقيع الشركة تمثيل حق ليكون ، أخر

 الرحمن عبد محمد/  المهندس ، الم فيليب سينج تين/  السادة من أحدھما الثنين(  وغيرھا شيكات - تظهير - صحب

 السيد:  المادة من والثاني بركة المجيد عبد الرحمن عبد محمد عمر/  والسيد اوي اسوين/  السيد ، بركة المجيد عبد

 1313   برقم    21211422:  تاريخ ، محمد الرحمن عبد والسيد سوكوھاردجو جونى

 السالم عبد/  والسيد بركة المجيد عبد الرحمن عبد  مالى مدير  مساھمة شركة  المقيد عبدالسالم حسن محمود السالم عبد -  411

 حسن محمود

   برقم    21211422:  تاريخ ،.  تغيير دون ھي كما التجارى بالسجل مقيدةال األخرى المجلس صالحيات وتبقى ، المقيد السالم عبد

1313 

 الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  زعلوك اللطيف عبد حسن محمد دينا -  411

 مديرين عدة يعين أن فى اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت ھذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها

 .  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس ولرئيس

 بكافة المصرية الموانىء وھيئات الجمارك ومصلحة البحرى النقل وقطاع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،

 الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  زعلوك اللطيف عبد حسن محمد دينا -  412

 مديرين عدة يعين أن فى اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت ھذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها

 .  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس ولرئيس

 بكافة المصرية الموانىء وھيئات الجمارك ومصلحة البحرى النقل وقطاع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،

 وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  البيبانى حسين السيد عمرو شريف -  413

 وكالء أو مديرين عدة يعين أن فى اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت ھذه على بالتوقيع مفوض شخص كل

 .  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس ولرئيس

 بكافة المصرية الموانىء وھيئات الجمارك ومصلحة البحرى النقل وقطاع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،

 وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  البيبانى حسين السيد عمرو شريف -  414

 وكالء أو مديرين عدة يعين أن فى اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت ھذه على بالتوقيع مفوض شخص كل

 .  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس ولرئيس

 بكافة المصرية الموانىء وھيئات الجمارك ومصلحة البحرى النقل وقطاع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،

 الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  البيبانى حسين السيد عمرو -  415

 مديرين عدة يعين أن فى اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت ھذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها

 .  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع قح أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس ولرئيس

 بكافة المصرية الموانىء وھيئات الجمارك ومصلحة البحرى النقل وقطاع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،

 الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  البيبانى حسين السيد عمرو -  413

 مديرين عدة يعين أن فى اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت ھذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها

 .  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس ولرئيس

 بكافة المصرية الموانىء وھيئات الجمارك ومصلحة البحرى النقل وقطاع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمد اسماعيل ممدوح عمرو -  412

 وكالء أو مديرين عدة يعين أن فى اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت ھذه على بالتوقيع مفوض شخص

 .  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس ولرئيس

 بكافة المصرية الموانىء وھيئات الجمارك ومصلحة البحرى النقل وقطاع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمد اسماعيل ممدوح عمرو -  412

 وكالء أو مديرين عدة يعين أن فى اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت ھذه على بالتوقيع ضمفو شخص

 .  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس ولرئيس

 بكافة المصرية الموانىء وھيئات الجمارك ومصلحة البحرى النقل وقطاع الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،

 البنوك جميــــــــع مع التعامل وكذلك اشكالهم  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  زعلوك اللطيف عبد حسن محمد دينا -  414

  وفتح وايـــــــــداع سحب من والمصــــــــارف

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرھن األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 والبيع الرھن و الشراء عقود على التوقيع وحق أغراضها وضمن الشركة باسم  ذلك وكل الغير مع والشراكة االتفاقات عقود على

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله والمنقولة الثابتة واألصول واألدوات والمعدات وللسيارات الشركة ألصول

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ، وأجورھم مرتباتهم وتحديد

 البنوك جميــــــــع مع التعامل وكذلك اشكالهم  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  وكزعل اللطيف عبد حسن محمد دينا -  411

  وفتح وايـــــــــداع سحب من والمصــــــــارف

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرھن األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 والبيع الرھن و الشراء عقود على التوقيع وحق أغراضها وضمن الشركة باسم  ذلك وكل الغير مع والشراكة االتفاقات عقود على

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله والمنقولة الثابتة واألصول واألدوات والمعدات وللسيارات الشركة ألصول

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ، وأجورھم مرتباتهم وتحديد

 البنوك جميــــــــع مع التعامل وكذلك اشكالهم  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  البيبانى حسين السيد عمرو شريف -  411

  وفتح وايـــــــــداع سحب من والمصــــــــارف

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرھن األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 والبيع الرھن و الشراء عقود على التوقيع وحق أغراضها وضمن الشركة باسم  ذلك وكل الغير مع والشراكة االتفاقات عقود على

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله والمنقولة الثابتة واألصول واألدوات والمعدات وللسيارات الشركة ألصول

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ، وأجورھم مرتباتهم دوتحدي

 البنوك جميــــــــع مع التعامل وكذلك اشكالهم  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  البيبانى حسين السيد عمرو شريف -  412

  وفتح وايـــــــــداع سحب من والمصــــــــارف

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرھن األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 والبيع الرھن و الشراء عقود على التوقيع وحق أغراضها وضمن الشركة باسم  ذلك وكل الغير مع والشراكة االتفاقات عقود على

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله والمنقولة الثابتة واألصول واألدوات والمعدات وللسيارات الشركة ألصول

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ، وأجورھم مرتباتهم وتحديد

 جميــــــــع مع التعامل وكذلك اشكالهم  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  البيبانى حسين السيد عمرو -  413

  وفتح وايـــــــــداع سحب من والمصــــــــارف البنوك

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرھن األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 والبيع الرھن و الشراء عقود على التوقيع وحق أغراضها وضمن الشركة باسم  ذلك وكل الغير مع والشراكة االتفاقات عقود على

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله والمنقولة الثابتة واألصول واألدوات عداتوالم وللسيارات الشركة ألصول

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ، وأجورھم مرتباتهم وتحديد

 جميــــــــع مع التعامل وكذلك اشكالهم  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  البيبانى حسين السيد عمرو -  414

  وفتح وايـــــــــداع سحب من والمصــــــــارف البنوك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرھن األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 والبيع الرھن و الشراء عقود على التوقيع وحق أغراضها وضمن الشركة باسم  ذلك وكل الغير مع والشراكة االتفاقات عقود على

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله والمنقولة الثابتة واألصول واألدوات والمعدات وللسيارات الشركة ألصول

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ، وأجورھم مرتباتهم وتحديد

 البنوك جميــــــــع مع التعامل وكذلك اشكالهم  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمد اسماعيل ممدوح عمرو -  415

  وفتح وايـــــــــداع سحب من والمصــــــــارف

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرھن األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 والبيع الرھن و الشراء عقود على التوقيع وحق أغراضها وضمن ةالشرك باسم  ذلك وكل الغير مع والشراكة االتفاقات عقود على

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله والمنقولة الثابتة واألصول واألدوات والمعدات وللسيارات الشركة ألصول

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ، وأجورھم مرتباتهم وتحديد

 البنوك جميــــــــع مع التعامل وكذلك اشكالهم  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمد اسماعيل ممدوح عمرو -  413

  وفتح وايـــــــــداع سحب من والمصــــــــارف

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرھن األقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 والبيع الرھن و الشراء عقود على التوقيع وحق أغراضها وضمن الشركة باسم  ذلك وكل الغير مع والشراكة االتفاقات عقود على

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله والمنقولة الثابتة واألصول واألدوات والمعدات وللسيارات الشركة ألصول

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ، وأجورھم مرتباتهم وتحديد

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  زعلوك اللطيف عبد حسن محمد دينا -  412

 وله باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل حق

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  زعلوك اللطيف عبد حسن محمد دينا -  412

 وله باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل حق

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  البيبانى حسين السيد عمرو شريف -  414

 وله باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل حق

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  البيبانى حسين السيد عمرو شريف -  421

 وله باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل حق

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  البيبانى حسين السيد عمرو -  421

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد وبيع

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل حق وله باالجل

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  البيبانى حسين السيد عمرو -  422

 أو بالنقد الشركة تبمعامال تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد وبيع

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل حق وله باالجل

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمد اسماعيل ممدوح عمرو -  423

 وله باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل حق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  محمد اسماعيل ممدوح عمرو -  424

 وله باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

 3122   برقم    21211422:  تاريخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل حق

 االدارة مجلس رئيس للسيد والتوقيع االدارة حق يكون  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  اهلل جاد عبدالعزيز سعيد شادى -  425

 نائبه و اهلل جاد العزيز عبد سعيد شادى/  السيد ،

 و الشراء عقود على التوقيع و الشركة تمثيل حق لهما و منفردين او مجتمعين محمد جمال محمد العزيز عبد السيد

 وغير الحكومية الجهات أمام و التوثيق و العقاري الشهر أمام الشركة والغراض الشركة باسم وغيرھا البيع

 من نوع أي و االئتمانية التسهيالت عقود على التوقيع و الخاص األعمال قطاع و العام والقطاع الحكومية

 14321   برقم    21211422:  تاريخ ، المالية الهيئات و المصارف و البنوك مع المالية المعامالت

 و الحسابات غلق و وفتح االبداع و كالسحب  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  اهلل جاد عبدالعزيز سعيد شادى -  423

 والشراء والبيع القرض و الرھن حق اما ، بالبنك المودع المال راس عن االفراج حق و الشيكات على التوقيع

 . ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل حق لهما و مجتمعان لهما فيكون الشركة أصول من اصل االى

 14321   برقم    21211422:  تاريخ ، االصول بيع على مسبقا العامة الجمعية موافقة يلزم

   برقم    21211422:  تاريخ ،   وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  عثمان حامد محمود حامد -  422

3452 

 3452   برقم    21211422:  تاريخ ،   ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  دسوقى الرؤف عبد اهلل فتح عطيات -  422

 3452   برقم    21211422:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  عثمان حامد محمود محمد -  424

 رئيس للسيد والتوقيع االداره حق يکون  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  عثمان حامد محمود حامد -  431

 او مجتمعين االداره مجلس رئيس ونائب االداره مجلس

 للعقارات والمعاوضه والبيع الشراء عقود علي والتوقيع الشركه تمثيل حق ايضا ولهما منفردين

 الجهات وامام والتوثيق العقاري الشهر امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرھا والمنقوالت

 التسهيالت علي والتوقيع والخاص األعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكوميه

 کالسحب الماليه والهيئات والمصارف البنوك مع الماليه المعامالت من نوع واي االئتمانيه

 3452   برقم    21211422:  تاريخ ، الحسابات وغلق وفتح واالبداع

 مجلس رئيس للسيد والتوقيع االداره حق يکون  ادارة مجلس عضو  اھمةمس شركة  دسوقى الرؤف عبد اهلل فتح عطيات -  431

 او مجتمعين االداره مجلس رئيس ونائب االداره

 للعقارات والمعاوضه والبيع الشراء عقود علي والتوقيع الشركه تمثيل حق ايضا ولهما منفردين

 الجهات وامام والتوثيق العقاري الشهر امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرھا والمنقوالت

 التسهيالت علي والتوقيع والخاص األعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكوميه

 کالسحب الماليه والهيئات والمصارف البنوك مع الماليه المعامالت من نوع واي االئتمانيه

 3452   برقم    21211422:  تاريخ ، الحسابات وغلق وفتح واالبداع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االداره مجلس رئيس للسيد والتوقيع االداره حق يکون  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  عثمان حامد محمود محمد -  432

 او مجتمعين االداره مجلس رئيس ونائب

 للعقارات والمعاوضه والبيع الشراء عقود علي والتوقيع الشركه تمثيل حق ايضا ولهما منفردين

 الجهات وامام والتوثيق العقاري الشهر امام الشركه والغراض الشركه باسم وغيرھا والمنقوالت

 التسهيالت علي والتوقيع والخاص األعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكوميه

 کالسحب الماليه والهيئات والمصارف البنوك مع الماليه المعامالت من نوع واي االئتمانيه

 3452   برقم    21211422:  تاريخ ، الحسابات وغلق وفتح واالبداع

 حق ولهما الرھن وحق الشيكات وعلي  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  عثمان حامد محمود حامد -  433

 وحق الغير توكيل

 3452   برقم    21211422:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في للغير القضائي التوكيل

 توكيل حق ولهما الرھن وحق الشيكات وعلي  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  دسوقى الرؤف عبد اهلل فتح عطيات -  434

 وحق الغير

 3452   برقم    21211422:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في للغير القضائي التوكيل

 وحق الغير توكيل حق ولهما الرھن وحق الشيكات وعلي  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  عثمان حامد محمود محمد -  435

 3452   برقم    21211422:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في للغير القضائي التوكيل

 االرضى الدور مسطح وكامل الجراج البدروم مسطح كامل الكائن  فرع مدير  مساھمة شركة  محمد حسن حسين ھاني -  433

 حماد جالل محمد وشارع بشر سيدى - حماد جالل محمد شارع تنظيم 11 رقم الوليد بن خالد بشارع االول الدور مسطح وكامل

 11122   برقم    21211424:  تاريخ ، االسكندرية- بشر سيدى- سابقا(351) تنظيم 13رقم

 االرضى الدور مسطح وكامل الجراج البدروم مسطح كامل الكائن  فرع مدير  مساھمة شركة  محمد حسن حسين ھاني -  432

 حماد جالل محمد وشارع بشر سيدى - حماد جالل محمد شارع تنظيم 11 رقم الوليد بن خالد بشارع االول الدور مسطح وكامل

 11122   برقم    21211424:  تاريخ ، االسكندرية- بشر سيدى- سابقا(351) تنظيم 13رقم

 االرضى الدور مسطح وكامل الجراج البدروم مسطح كامل الكائن  فرع مدير  مساھمة شركة  مصطفى احمد ابراھيم احمد -  432

 حماد جالل محمد وشارع بشر سيدى - حماد جالل محمد شارع تنظيم 11 رقم الوليد بن خالد بشارع االول الدور مسطح وكامل

 11122   برقم    21211424:  تاريخ ، االسكندرية- بشر سيدى- سابقا(351) تنظيم 13رقم

 االرضى الدور مسطح وكامل الجراج البدروم مسطح كامل الكائن  فرع مدير  مساھمة شركة  فىمصط احمد ابراھيم احمد -  434

 حماد جالل محمد وشارع بشر سيدى - حماد جالل محمد شارع تنظيم 11 رقم الوليد بن خالد بشارع االول الدور مسطح وكامل

 11122   برقم    21211424:  تاريخ ، االسكندرية- بشر سيدى- سابقا(351) تنظيم 13رقم

 االرضى بالدور السكنية العمارات اسفل التجارية المسطحات الكائن  فرع مدير  مساھمة شركة  محمد حسن حسين ھاني -  441

 11122   برقم    21211424:  تاريخ ، االسكندرية - بالقبارى 3 الخير بشاير بمدينة 44،42،42 بلوك واالول

 االرضى بالدور السكنية العمارات اسفل التجارية المسطحات الكائن  فرع مدير  مساھمة شركة  محمد حسن حسين ھاني -  441

 11122   برقم    21211424:  تاريخ ، االسكندرية - بالقبارى 3 الخير بشاير بمدينة 44،42،42 بلوك واالول

 بالدور السكنية العمارات اسفل التجارية لمسطحاتا الكائن  فرع مدير  مساھمة شركة  مصطفى احمد ابراھيم احمد -  442

 11122   برقم    21211424:  تاريخ ، االسكندرية - بالقبارى 3 الخير بشاير بمدينة 44،42،42 بلوك واالول االرضى

 بالدور السكنية العمارات اسفل التجارية المسطحات الكائن  فرع مدير  مساھمة شركة  مصطفى احمد ابراھيم احمد -  443

 11122   برقم    21211424:  تاريخ ، االسكندرية - بالقبارى 3 الخير بشاير بمدينة 44،42،42 بلوك واالول االرضى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2121   برقم    21211431:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  امين محمود محمد مروه -  444

 2121   برقم    21211431:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المليحى طه الفتاح عبد عصام -  445

 2121   برقم    21211431:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عونى نجيب نهاد طارق -  443

 2121   برقم    21211431:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المقصـود عــبد حنفــى فــؤاد كمال -  442

 2121   برقم    21211431:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  امين محمود محمد مروه -  442

 2121   برقم    21211431:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المليحى طه الفتاح عبد عصام -  444

 2121   برقم    21211431:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عونى نجيب نهاد طارق -  451

 2121   برقم    21211431:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المقصـود عــبد حنفــى فــؤاد كمال -  451

:  تاريخ ، محددة غير لمدة وظائفهم المديرون ويباشر  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  امين محمود محمد مروه -  452

 2121   برقم    21211431

:  تاريخ ، محددة غير لمدة وظائفهم المديرون ويباشر  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المليحى طه الفتاح عبد عصام -  453

 2121   برقم    21211431

:  تاريخ ، محددة غير لمدة وظائفهم المديرون ويباشر  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  عونى نجيب نهاد طارق -  454

 2121   برقم    21211431

:  تاريخ ، محددة غير لمدة وظائفهم المديرون ويباشر  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  المقصـود عــبد حنفــى فــؤاد كمال -  455

 2121   برقم    21211431

 ، ميخائيل المسيح عبد الديب المالك عبد/ دالسي من بدال  فرع مدير  مساھمة شركة  فرج رسالن شعبان سالمة اسالم -  453

 435   برقم    21211431:  تاريخ

:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس رئيس  مساھمة شركة  الدمياطى محمد عثمان البندارى محمد -  452

 3431   برقم    21211431

    21211431:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  ابراھيم رمضان منى -  452

 3431   برقم

:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس رئيس نائب  مساھمة شركة  عثمان البنداري محمد سامح احمد -  454

 3431   برقم    21211431

:  تاريخ ، االدارة مجلس تشكيل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساھمة شركة  الدمياطى عثمان البندارى محمد اهلل ھبه -  431

 3431   برقم    21211431

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 4   برقم    21211422:  تاريخ ، 1222    محمد فوزي وليد/  لصاحبها حرة منطقة ايجيبت ليدا منشأة -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    21211415:  تاريخ ، 1334    وشركاه رياض محمد القادر عبد الدين عالء والمالبس للتطريز المصريه -  1

132424 

    21211415:  تاريخ ، 1334    وشركاه رياض محمد القادر عبد الدين عالء/  تكس نيللي/  والمالبس للتطريز المصريه -  2
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