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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 طبية كمامات تصنيع  ،  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة الطبية المستلزمات لتوريد ميد جلوبال -  1

 االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 شبيهة اعماالا  تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز

 .المسبقة الهيئة موافقة وبعد الخارج أو المنطقة في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 طبية كمامات تصنيع عن ، 97 برقم 20210131 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 شبيهة اعماالا  تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز

 مكتب  -:  بجهة ،. المسبقة الهيئة موافقة وبعد الخارج أو المنطقة في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 .السويس خليج غرب شمال الخاصة االقتصادية المنطقة -األول الصناعي بالقطاع( 1) رقم االداري بالمبني

 طبية كمامات تصنيع  ،  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة الطبية المستلزمات لتوريد ميد جلوبال -  2

 االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 شبيهة اعماالا  تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز

 .المسبقة الهيئة موافقة وبعد الخارج أو المنطقة في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 طبية كمامات تصنيع عن ، 97 برقم 20210131 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 شبيهة اعماالا  لتزاو التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز

 رقم قطعة: :  بجهة ،. المسبقة الهيئة موافقة وبعد الخارج أو المنطقة في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

(F21 )- خليج غرب شمال الخاصة االقتصادية المنطقة -الصناعية للتنمية السويس شركة- األول الصناعي القطاع 

 السخنة العين - السويس

 تجهيز  ،  شركة   محدودة مسئولية ذات شركة Osmows commissary L T d دى تى ال كوميسارى أسموسس -  3

(                                                                                                                    والدواجن اللحوم)  الغذائية المواد

 ويجوز االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعة مع

 أو بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجهة باى تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة

   مالها ،رأس  المسبقة الهيئة موافقة دوبع الخارج أو المنطقة فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

(                                                                                                                    والدواجن اللحوم)  الغذائية المواد تجهيز عن ، 96 برقم 20210127 فى ،قيدت 200000000.000

 ويجوز االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعة مع

 أو بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجهة باى تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة

 االدارى بالمبنى مكتب:  بجهة ، المسبقة الهيئة موافقة بعدو الخارج أو المنطقة فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 السويس خليج غرب الخاصة االقتصادية المنطقة - االول الصناعى بالقطاع

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، محدوده مسئوليه ذات شركة ICCL COMPANY ال سي سي اى شركة -  1

  سالم صالح - العبور حدائق ب17 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 58

 تم 20210125 تاريخ وفي 71    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، EGY TURF الصناعى للنجيل ترف ايجى -  2

 الخامس التجمع - المدينة مركز - الثاني القطاع 227 قطعة( إدارى مقر) ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 ذات شركة(   YANJAN EGYPT PRODUCTS CO., LTD.( ) م.م.ذ.ش) للمنتجات المحدودة ايجيبت جيانغ يان -  3

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 53    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،. محدودة مسئولية

 خليج غرب شمال االقتصادية بالمنطقة - الثالث القطاع 2 كم 6 التوسعية المنطقة F10 - 5 رقم قطعة ،:   الـتأشير

 السخنة العين - السويس

 ذات شركة(   YANJAN EGYPT PRODUCTS CO., LTD.( ) م.م.ذ.ش) للمنتجات المحدودة ايجيبت جيانغ يان -  4

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 53    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،. محدودة مسئولية

 - الثالث القطاع - االقتصادية بالمنطقة الكائن(  الغربى الجنوبى الجانب - االرضى الدور - F3)  رقم المبنى ،:   الـتأشير

 السويس خليج غرب شمال

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذات شركة(   YANJAN EGYPT PRODUCTS CO., LTD.( ) م.م.ذ.ش) للمنتجات المحدودة ايجيبت جيانغ يان -  1

 الخام المواد وتخزين الصحية النظافة منتجات انتاج  -  1   -:  الى تعدل  محدودة مسئولية ذات ،. محدودة مسئولية

 باتش الماستر تصنيع   - 2(                 المحلى للسوق المواد تلك دخول دون)  للخارج البيع واعادة الترانزيت بغرض

(Master Batch (Y1-Y2-Y37-Y5-Y9C-GX-Y84-LLC110-MP207-Y11-Y22-Y33                      مع 

 ان لشركةل ويجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 تاريخ وفي 53   برقم قيدها سبق  ، التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك          أو مصلحة لها تكون

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120

 ذات شركة(   YANJAN EGYPT PRODUCTS CO., LTD.( ) م.م.ذ.ش) للمنتجات المحدودة ايجيبت جيانغ يان -  2

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيهة اعماال تزاول  محدودة مسئولية ذات ،. محدودة مسئولية

,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 53   برقم قيدها سبق  ، مسبقة الهيئة موافقة وبعد     الخارج أو المنطقة

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 للطاقة سيمنس: الى 56 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20210124:  تاريخ فى  ،  -  1

 Siemens Energy S.A.E م.م.ش

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 كمال نبيل عمر/  السيد تعيين مده تجديد  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الموجى صادق الدين كمال نبيل -  1

:  تاريخ ، له الممنوحه التوقيع صالحيات بذات 2023/12/31 في تنتهي سنوات ثالث لمده الموجي صادق الدين

 32   برقم    20210117

 الرئيسية للتنمية بورسعيد شرق شركة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكى يحيى محمد/  المهندس -  2

 87   برقم    20210120:  تاريخ ، م.  م 0 ش

 لقناة االقتصادية للمنطقة العامة الهيئة عن ممثال  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكى يحيى محمد/  المهندس -  3

 1                                                                                                                             السويس

 االمستندية االعتمادات عى التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع مجتمعا المالى المدير أو المشروع مير/  السيد تفويض -

(  مصريا جنيها ماليين ثالثة)  مصرى جنيه  3000000 مبلغ حدود فى البنكية والتمويالت والشيكات الضمان وخطابات

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنوك مع المعامالت كافة على التوقيع فى وتفويضهم

 مجتمعا االدارة مجلس رئيس/  السيد تفويض - 2  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  زكى يحيى محمد/  المهندس -  4

 فى البنكية والتحويالت والشيكات الضمان وخطابات نديةالمست االعتمادات على التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع

 كافة على التوقيع فى وتفويضهم(  مصرى جنيه ماليين ثالثة فقط)  مصرى جنيه 3000000 من اكثر مبلغ حدود

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنكية المعامالت

 للتنمية بورسعيد شرق شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش لإلنشاءات أوراسكوم شركة -  5

 87   برقم    20210120:  تاريخ ، م.  م 0 ش الرئيسية

 للمنطقة العامة الهيئة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش لإلنشاءات أوراسكوم شركة -  6

                                                                                                                             السويس لقناة االقتصادية

 االعتمادات عى التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع مجتمعا المالى المدير أو المشروع مير/  السيد تفويض - 1

 جنيها ماليين ثالثة)  مصرى جنيه  3000000 مبلغ حدود فى البنكية والتمويالت الشيكاتو الضمان وخطابات االمستندية

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنوك مع المعامالت كافة على التوقيع فى وتفويضهم(  مصريا

 االدارة مجلس رئيس/  السيد تفويض - 2  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش لإلنشاءات أوراسكوم شركة -  7

 البنكية والتحويالت والشيكات الضمان وخطابات المستندية االعتمادات على التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع مجتمعا

 كافة على التوقيع فى وتفويضهم(  مصرى جنيه ماليين ثالثة فقط)  مصرى جنيه 3000000 من اكثر مبلغ حدود فى

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنكية المعامالت

 شرق شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش والمعلومات للتكنولوجيا كونكت شركة -  8

 87   برقم    20210120:  تاريخ ، م.  م 0 ش الرئيسية للتنمية بورسعيد

 للمنطقة العامة الهيئة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش والمعلومات للتكنولوجيا كونكت شركة -  9

                                                                                                                             السويس لقناة االقتصادية

 االعتمادات عى التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع مجتمعا المالى المدير أو المشروع مير/  السيد تفويض - 1

 جنيها ماليين ثالثة)  مصرى جنيه  3000000 مبلغ حدود فى البنكية والتمويالت والشيكات الضمان وخطابات االمستندية

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنوك مع المعامالت كافة على التوقيع فى وتفويضهم(  مصريا

 رئيس/  السيد تفويض - 2  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش والمعلومات للتكنولوجيا كونكت شركة -  10

 والشيكات الضمان وخطابات المستندية االعتمادات على التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع مجتمعا االدارة مجلس

 فى وتفويضهم(  مصرى جنيه ماليين ةثالث فقط)  مصرى جنيه 3000000 من اكثر مبلغ حدود فى البنكية والتحويالت

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنكية المعامالت كافة على التوقيع

 للتنمية بورسعيد شرق شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش القابضة عالم حسن شركة -  11

 87   برقم    20210120:  تاريخ ، م.  م 0 ش الرئيسية

 للمنطقة العامة الهيئة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش القابضة عالم حسن شركة -  12

                                                                                                                             السويس لقناة االقتصادية

 االعتمادات عى التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع مجتمعا المالى المدير أو المشروع مير/  سيدال تفويض - 1

 جنيها ماليين ثالثة)  مصرى جنيه  3000000 مبلغ حدود فى البنكية والتمويالت والشيكات الضمان وخطابات االمستندية

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنوك مع المعامالت كافة على التوقيع فى وتفويضهم(  مصريا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االدارة مجلس رئيس/  السيد تفويض - 2  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش القابضة عالم حسن شركة -  13

 البنكية والتحويالت والشيكات الضمان وخطابات المستندية االعتمادات على التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع مجتمعا

 كافة على التوقيع فى وتفويضهم(  مصرى جنيه ماليين ثالثة فقط)  مصرى جنيه 3000000 من اكثر مبلغ حدود فى

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنكية المعامالت

 بورسعيد شرق شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش الهندسي لإلستثمار سامكريت شركة -  14

 87   برقم    20210120:  تاريخ ، م.  م 0 ش الرئيسية للتنمية

 للمنطقة العامة الهيئة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش الهندسي لإلستثمار سامكريت شركة -  15

                                                                                                                             السويس لقناة االقتصادية

 االعتمادات عى التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع مجتمعا المالى المدير أو المشروع مير/  السيد تفويض - 1

 جنيها ماليين ثالثة)  مصرى جنيه  3000000 مبلغ حدود فى البنكية والتمويالت الشيكاتو الضمان وخطابات االمستندية

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنوك مع المعامالت كافة على التوقيع فى وتفويضهم(  مصريا

 رئيس/  السيد تفويض - 2  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش الهندسي لإلستثمار سامكريت شركة -  16

 والشيكات الضمان وخطابات المستندية االعتمادات على التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع مجتمعا االدارة مجلس

 فى وتفويضهم(  مصرى جنيه ماليين ثالثة فقط)  مصرى جنيه 3000000 من اكثر مبلغ حدود فى البنكية والتحويالت

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنكية المعامالت كافة على التوقيع

 ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش والتنمية الصناعي لالستثمار السيادي مصر صندوق شركة -  17

 87   برقم    20210120:  تاريخ ، م.  م 0 ش الرئيسية للتنمية بورسعيد شرق شركة عن

 ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش والتنمية الصناعي لالستثمار السيادي مصر صندوق شركة -  18

                                                                                                                             السويس لقناة االقتصادية للمنطقة العامة الهيئة عن

 االعتمادات عى التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع مجتمعا المالى المدير أو المشروع مير/  السيد تفويض - 1

 جنيها ماليين ثالثة)  مصرى جنيه  3000000 مبلغ حدود فى البنكية والتمويالت والشيكات الضمان وخطابات االمستندية

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنوك مع المعامالت كافة على التوقيع فى وتفويضهم(  مصريا

 - 2  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة.  م.م.ش والتنمية الصناعي لالستثمار السيادي مصر صندوق شركة -  19

 وخطابات المستندية االعتمادات على التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع مجتمعا االدارة مجلس رئيس/  السيد تفويض

 مصرى جنيه ماليين ثالثة فقط)  مصرى جنيه 3000000 من اكثر مبلغ حدود فى البنكية والتحويالت والشيكات الضمان

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنكية المعامالت كافة على التوقيع فى وتفويضهم( 

 ش الرئيسية للتنمية بورسعيد شرق شركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  فهمى الوهاب عبد فكرى احمد -  20

 87   برقم    20210120:  تاريخ ، م.  م 0

 لقناة االقتصادية للمنطقة العامة الهيئة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  فهمى الوهاب عبد فكرى احمد -  21

 1                                                                                                                             السويس

 االمستندية االعتمادات عى التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع مجتمعا المالى المدير أو المشروع مير/  السيد تفويض -

(  مصريا جنيها ماليين ثالثة)  مصرى جنيه  3000000 مبلغ حدود فى البنكية والتمويالت والشيكات الضمان وخطابات

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنوك مع المعامالت كافة على التوقيع فى وتفويضهم

 مجتمعا االدارة مجلس رئيس/  السيد تفويض - 2  منتدب عضو  مساهمة شركة  فهمى الوهاب عبد فكرى احمد -  22

 فى البنكية والتحويالت والشيكات الضمان وخطابات المستندية االعتمادات على التوقيع فى المنتدب العضو/  السيد مع

 كافة على التوقيع فى وتفويضهم(  مصرى جنيه ماليين ثالثة فقط)  مصرى جنيه 3000000 من اكثر مبلغ حدود

 87   برقم    20210120:  تاريخ ،.  البنكية المعامالت

 االدارة مجلس عضوية من خروج  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حجازى موسي فاروق احمد -  23

 18   برقم    20210121:  تاريخ ، لالستقالة

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام التعامل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حجازى موسي فاروق احمد -  24

 خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع البنكية الحسابات وفتح وااليداع والسحب الحكومية

 فى الحق وله أغراضها وضمن الشركة بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض فى الحق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين

 ، بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

 18   برقم    20210121:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أو كل فى الغير تفويض حق وله باالجل أو  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حجازى موسي فاروق احمد -  25

 منفردا ولصالحها الشركة بأسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارات شراء على التوقيع فى الحق وله ذكر ما بعض

 18   برقم    20210121:  تاريخ ،.  التجارى بالسجل الواردة هو كما االدارة مجلس تشكيل بقاء مع

 ، لالستقالة االدارة مجلس عضوية من خروج  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  اسماعيل عبده على عبده -  26

 18   برقم    20210121:  تاريخ

 وغير الحكومية الجهات جميع أمام التعامل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  اسماعيل عبده على عبده -  27

 خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع البنكية الحسابات وفتح وااليداع والسحب الحكومية

 فى الحق وله أغراضها وضمن الشركة بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض فى الحق وله وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين

 ، بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

 18   برقم    20210121:  تاريخ

 أو كل فى الغير تفويض حق وله باالجل أو  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  اسماعيل عبده على عبده -  28

 منفردا ولصالحها الشركة بأسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارات شراء على التوقيع فى الحق وله ذكر ما بعض

 18   برقم    20210121:  تاريخ ،.  التجارى بالسجل الواردة هو كما االدارة مجلس تشكيل بقاء مع

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


