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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 يناير شهرل  إستثمار االسماعيلية لمكتبجريدة األسماء التجارية 

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قيود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ادروش سالم جمعه طلب لصاحبها والمقاوالت االراضي الستصالح الكنانه -  1

 البور االراضي واستزراع استصالح -1( : 72) ق داخل انشطه عن 9063 برقم 20210131 فى قيد ، 500000.000

.  لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح -أ:  ذلك ويشمل احداهما او والصحراوية

 االستصالح الغراض مخصصة االراضي تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط.  المستصلحة االراضي استزراع -ب

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

:  بجهة ، رقم بقانون والمرسوم 2008 لسنه 356 رقم الجمهورية رئيس قرار مراعاة ومع 2007 لسنه 350 رقم

 - ناصر منشية مسجد بجوار - ناصر منشيه - الجديدة القصاصين

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ادروش سالم جمعه طلب لصاحبها والمقاوالت االراضي الستصالح الكنانه -  2

 والسمكي والداجني الحيواني االنتاج -2.  2012 لسنه 14 عن 9063 برقم 20210131 فى قيد ، 500000.000

 تربية -ب.  اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية -أ:  ذلك ويشمل

 تربية -ت. اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع

 والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصه الثالجات اقامة -3.  السمكية المزارع -ث.  الخيول

 منشيه - الجديدة ينالقصاص:  بجهة ، لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -4.  الغالل وصوامع الحاويات ومحطات الغذائية

 - ناصر منشية مسجد بجوار - ناصر

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ادروش سالم جمعه طلب لصاحبها والمقاوالت االراضي الستصالح الكنانه -  3

 وتدريج لفرز محطة وتشغيل اقامة -5.  مقليه النصف البطاطس عن 9063 برقم 20210131 فى قيد ، 500000.000

 االستيراد -1( : 72) ق خارج انشطة -.  الغذائية والمواد الزراعية الحاصالت وتعبئة وتغليف وتجفيف وغربله

 المنشأة وعلي.  والزلط الرمل عدا فيما المحاجر استغالل -4.  العامه المقاوالت -3.  العومية التوريدات -2.   والتصدير

 مالي مركز و مالية حسابات افراد المنشاه التزام مع.  حده علي نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات افراد

 منشيه - الجديدة القصاصين:  بجهة ، الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حاله وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل

 - ناصر منشية مسجد بجوار - ناصر

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ادروش سالم جمعه طلب لصاحبها والمقاوالت االراضي الستصالح الكنانه -  4

 االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط عن 9063 برقم 20210131 فى قيد ، 500000.000

 التزام مع القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم وكذا 2017 لسنه 72 رقم

 121 رقم القانون وباحكام 1975 لسنه 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركه

 الحصول المنشأة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  المستوردين سجل شان في 1982 لسنه

 ناصر منشية مسجد بجوار - ناصر منشيه - الجديدة القصاصين:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي

- 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد محمد صالح احمد ايمن لصاحبها الورقيه االكواب لتصنيع فاميلي -  5

 مراعاة مع.  الورقيه االكواب لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة -1 عن 9055 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000

 ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام

 - ثالث حي - الجمعيات ارض - 32 قطعة - 51 بلوك:  بجهة

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على محمد مجدى لصاحبها المعدنيه لالعمال الهنا -  6

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  متنوعه معدنيه هياكل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9049 برقم 20210117

 جرجا ش 3:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأة وعلي السارية والقرارات

 - مصر عرايشية والمطريه

 تاجر ،  AZIZUL CHAND MIAH DARZI ميا شاند ازيزول لصاحبها WINCHAND المالبس لتصنيع شاند وين -  7

 مصنع وتشغيل اقامة( : 72) ق داخل انشطة عن 9044 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد

 التزام مع.  قانونا به مسموح هو افيم العامة التجارة( : 72) ق خارج انشطة.  والمفروشات الجاهزة المالبس لتصنيع

 بهذا الشركة التزام عدم حاله وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات افراد المنشأة

 االنشطة تمتع عدم وكذا 2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 السالم حي:  بجهة ، واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج

 - 113 رقم الصفا ونادي عمر الفاروق شارع -
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 تاجر ،  AZIZUL CHAND MIAH DARZI ميا شاند ازيزول لصاحبها WINCHAND المالبس لتصنيع شاند وين -  8

 الحصول المنشأة وعلي السارية والقرارات عن 9044 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد

 - 113 رقم الصفا ونادي عمر الفاروق شارع - السالم حي:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي

 Egirna                             نعمان محمود طه محمود لصاحبها حره منطقه - للتقنيه ايجيرنا منشأه -  9

Technologies- Free Zone  ، 1 عن 9048 برقم 20210114 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر- 

 مراكز و االليكترونيات تطوير و تصميم و صناعيه انشطه من تشمله بما التصاالت و المعلومات تكنولوجيا صناعه

 للبرمجيات التصميم و التحليل و التوصيف اعمال -2 التكنولوجي التعليم و البرمجيات تطوير و تعهيدال انشطة و البيانات

 و البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم اعمال  -3 انواعها بمختلف التطبيقات و البيانات قواعد و

 و صوت من المختلفه بصوره االليكتروني المحتوي انتاج -4 عليها التدريب و تشغيلها و االليكترونيه المعلومات نظم

 خدمات بمجمع 4 رقم بالمبني علوي االول بالدور 5 رقم الوحده)  2م 12.93 مساحة:  بجهة ، -5 بيانات و صوره

 -( باالسماعيليه العامه الحره المنطقه

 Egirna                             نعمان محمود طه محمود لصاحبها حره منطقه - للتقنيه ايجيرنا منشأه -  10

Technologies- Free Zone  ، عن 9048 برقم 20210114 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر 

 انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التصميم و التوصيف اعمال -6 االليكترونيه بالوسائل و الحاسبات علي البيانات ادخال

 تداول و نقل لشبكات التصميم و التوصيف اعمال -8 عليها التدريب و تشغيلها و المدمجه النظم تطوير و انتاج -7

 12.93 مساحة:  بجهة ، محلي سوق% 10 - البالد خارج% 90  البيانات تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ -9البيانات

 -( باالسماعيليه العامه الحره المنطقه دماتخ بمجمع 4 رقم بالمبني علوي االول بالدور 5 رقم الوحده)  2م

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 التالية االصناف من الجديد وبيع تخزين  ،  شركة   A1 Natural LTD حرة منطقة - المحدودة ناتشورال وان إيه -  1

 - غيارها وقطع المطبخ ومستلزمات المنزلية االجهزة: ) وهي الذكية للهواتف وتطبيق الكتروني موقع باستخدام وذلك

 االجهزة - الشخصية والعناية التجميل مستحضرات - غيارها وقطع االليكترونية االجهزة - االطفال ومستلزمات االلعاب

 والمجالت الكتب - والتحف اليدوية االعمال منتجات - المختلفة بانواعها واالحذية المالبس - الرياضية والمستلزمات

   مالها ،رأس   والجافة العضوية االغذية - االليفة بالحيوانات العناية مستلزمات - االليكترونية وااللعاب واالفالم

 موقع باستخدام وذلك التالية االصناف من الجديد وبيع تخزين عن ، 9057 برقم 20210125 فى ،قيدت 500000.000

 ومستلزمات االلعاب - غيارها وقطع المطبخ ومستلزمات المنزلية االجهزة: ) وهي الذكية للهواتف قوتطبي الكتروني

 والمستلزمات االجهزة - الشخصية والعناية التجميل مستحضرات - غيارها وقطع االليكترونية االجهزة - االطفال

 وااللعاب واالفالم والمجالت الكتب - والتحف اليدوية االعمال منتجات - المختلفة بانواعها واالحذية المالبس - الرياضية

 القطعة من جزء) رقم القطعة:  بجهة ، والجافة العضوية االغذية - االليفة بالحيوانات العناية مستلزمات - االليكترونية

 - 2م 230 بمساحة - ببورتوفيق العامة الحرة بالمنطقة( H) بلوك(( 4) رقم

 واالدوات المستلزمات - االكسسوارات -  ،  شركة   A1 Natural LTD حرة منطقة - دودةالمح ناتشورال وان إيه -  2

 وقطع االليكترونية والبرامج والطابعات االلكترونية والشبكات الكمبيوتر اجهزة - العطور منتجات - والمدرسية المكتبية

.   البالد خارج الي المخزنة السلع حجم من% 100 بنسبة بالتصدير االلتزام مع" الغذائية المكمالت" تخزين -( . غيارها

 واالدوات المستلزمات - االكسسوارات - عن ، 9057 برقم 20210125 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس

 وقطع االليكترونية والبرامج والطابعات االلكترونية والشبكات الكمبيوتر اجهزة - العطور منتجات - والمدرسية المكتبية

 ،.  البالد خارج الي المخزنة السلع حجم من% 100 بنسبة بالتصدير االلتزام مع" الغذائية المكمالت" تخزين -( . غيارها

 - 2م 230 بمساحة - ببورتوفيق العامة الحرة بالمنطقة( H) بلوك(( 4) رقم القطعة من جزء) رقم القطعة:  بجهة

 و الغذائيه المكمالت توزيع و تسويق -1   ،  شركة   invest trade               التوزيع و للتجاره تريد انفست -  3

 و البيطريه و البشريه اللقاحات و االمصال و التجميل مستحضرات و الطبيه المستلزمات و البشريه و البيطريه االدويه

 الشركة التزام مع التجاريه التوكيالت -2 الغير لدى سبق ما كل تصنيع و االطفال البان و المبيدات و الزراعيه الحاصالت

 التوريدات -3.  تعديالته و 1982 لسنه 120 القانون الحكام وفقا التجاريين الوسطاء و الوكالء في القيد شروط باستيفاء

   مالها ،رأس   الجكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع التصدير -4 العموميه

 و البيطريه االدويه و الغذائيه المكمالت توزيع و تسويق -1 عن ، 9052 برقم 20210121 فى ،قيدت 250000.000

 الزراعيه الحاصالت و البيطريه و البشريه اللقاحات و االمصال و التجميل مستحضرات و الطبيه المستلزمات و البشريه
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع التجاريه التوكيالت -2 الغير لدى سبق ما كل تصنيع و االطفال البان و المبيدات و

 التصدير -4 العموميه التوريدات -3.  تعديالته و 1982 لسنه 120 القانون الحكام وفقا التجاريين الوسطاء و الوكالء في

 أبو - العقاري الشهر بجوار المعاهده ش:  بجهة ، الجكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع

 - صوير

 مراعاة مع  1975 لسنه 118 رقم الفانون  ،  شركة   invest trade               التوزيع و للتجاره تريد انفست -  4

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

 مراعاة مع  1975 لسنه 118 رقم الفانون عن ، 9052 برقم 20210121 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس

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

 - صوير أبو - العقاري الشهر بجوار المعاهده ش:  بجهة

 وفرز وحفظ وتغيلف تعبئة. 1  ،  شركة   والتسويق الزراعي واالستثمار والتوريدات التجاريه للمعامالت االكرم -  5

. 2.  واالسمده والمبيدات الزراعية والمشاتل الزراعية والصوب وتصنيعها الغذائية والمواد الزراعية الحاصالت وتدريج

. 4.  العامه التجاره. 3.  1975 لسنه 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في بالقيد الشركة وتلتزم التصدير

( أ) -: ومنها ، الصحراوية او البور االراضي واستزراع استصالح. 6.  العامه التوريدات. 5.  العقاري التسويق

.  المستصلحة االراضي استزراع( ب. ) لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح

 وتدريج وفرز وحفظ وتغيلف تعبئة. 1 عن ، 9064 برقم 20210131 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   ويشترط

 التصدير. 2.  واالسمده والمبيدات الزراعية والمشاتل الزراعية والصوب وتصنيعها الغذائية والمواد الزراعية الحاصالت

 التسويق. 4.  العامه التجاره. 3.  1975 لسنه 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في بالقيد الشركة وتلتزم

 استصالح( أ) -: ومنها ، الصحراوية او البور االراضي واستزراع استصالح. 6.  العامه التوريدات. 5.  العقاري

 ، ويشترط . المستصلحة االراضي استزراع( ب. ) لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز

 - الفردان(  أ)  عمارة( 5) مجموعه 81 رقم قطعه:  بجهة

 وحفظ وتغيلف تعبئة. 1  ،  شركة   العقاري والتسويق الزراعي واالستثمار والتوريدات التجاريه للمعامالت االكرم -  6

 واالسمده والمبيدات الزراعية والمشاتل الزراعية والصوب وتصنيعها الغذائية والمواد الزراعية الحاصالت وتدريج وفرز

.  العامه التجاره. 3.  1975 لسنه 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في بالقيد الشركة وتلتزم التصدير. 2. 

( أ) -: ومنها ، الصحراوية او البور االراضي واستزراع استصالح. 6.  العامه التوريدات. 5.  العقاري التسويق. 4

.  المستصلحة االراضي استزراع( ب. ) لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح

 وتدريج وفرز وحفظ وتغيلف تعبئة. 1 عن ، 9064 برقم 20210131 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   ويشترط

 التصدير. 2.  واالسمده والمبيدات الزراعية مشاتلوال الزراعية والصوب وتصنيعها الغذائية والمواد الزراعية الحاصالت

 التسويق. 4.  العامه التجاره. 3.  1975 لسنه 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في بالقيد الشركة وتلتزم

 استصالح( أ) -: ومنها ، الصحراوية او البور االراضي واستزراع استصالح. 6.  العامه التوريدات. 5.  العقاري

 ، ويشترط.  المستصلحة االراضي استزراع( ب. ) لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز

 - الفردان(  أ)  عمارة( 5) مجموعه 81 رقم قطعه:  بجهة

 االراضي تكون ان الحالتين في  ،  شركة   والتسويق الزراعي واالستثمار والتوريدات التجاريه للمعامالت االكرم -  7

 الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه

.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات القوانين احكام مراعاة مع. 

 مخصصه االراضي تكون ان الحالتين في عن ، 9064 برقم 20210131 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس

 مع.  الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح الغراض

 بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات القوانين احكام مراعاة

 - الفردان(  أ)  عمارة( 5) مجموعه 81 رقم قطعه: 

 تكون ان الحالتين في  ،  شركة   العقاري والتسويق الزراعي واالستثمار والتوريدات التجاريه للمعامالت االكرم -  8

 الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضي

 الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات القوانين احكام مراعاة مع.  الغمر بطريق

 تكون ان الحالتين في عن ، 9064 برقم 20210131 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة

 الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضي

 الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات القوانين احكام مراعاة مع.  الغمر بطريق

 - الفردان(  أ)  عمارة( 5) مجموعه 81 رقم قطعه:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة



 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

 التوريدات   ،  شركة   Afro Egypt for General contracting        كونتراكتنج جنيرال فور ايجيبت افرو -  9

 استصدار بشرط و السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون ذلك و.  العامه المقاوالت و العمومية

 الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 برقم 20210124 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول

 السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون ذلك و.  العامه المقاوالت و العمومية التوريدات عن ، 9056

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

 - غرب القنطره - البياضه الجبل ظهر:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي

 اعمال( أ) -: البرامج وانتاج تصميم -1   ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Pro Pledge المعلومات لتكنولوجيا بروبليدج -  10

 وانتاج تصميم اعمال( ب. ) انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف

 المحتوي انتاج( ت. ) عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج

.  االلكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات ادخال( ث. ) وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره ونيااللكتر

 ،رأس   والتوريدات العمومية المقاوالت -3.  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوير والتصميم التوصيف اعمال -2

 التوصيف اعمال( أ) -: البرامج وانتاج تصميم -1 عن ، 9043 برقم 20210111 فى ،قيدت 100000.000   مالها

 البرامج وانتاج تصميم اعمال( ب. ) انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل

 المحتوي انتاج( ت. ) عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات

.  االلكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات ادخال( ث. ) وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكتروني

:  بجهة ، والتوريدات العمومية المقاوالت -3.  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوير والتصميم التوصيف اعمال -2

 - بانوراما برج الجديد الموقف شارع 3

 -5.  واالعالن الدعاية -4.  العمومية  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Pro Pledge المعلومات لتكنولوجيا روبليدجب -  11

 في التدريبية الدورات واقامه البشرية والكوادر الموارد وتاهيل وتنمية لتدريب مركز وانشاء اقامه -6.  العقاري التسويق

 الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك. البشرية التنمية

 شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز.  االنشطة هذه لممارسة

   مالها ،رأس   فيها ندمجت ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها

 -6.  العقاري التسويق -5.  واالعالن الدعاية -4.  العمومية عن ، 9043 برقم 20210111 فى ،قيدت 100000.000

 وذلك. البشرية التنمية في التدريبية الدورات واقامه البشرية والكوادر الموارد وتاهيل وتنمية لتدريب مركز وانشاء اقامه

.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين امباحك االخالل دون

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

 برج الجديد الموقف شارع 3:  بجهة ، فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 - بانوراما

 الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Pro Pledge المعلومات لتكنولوجيا بروبليدج -  12

 طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او عن ، 9043 برقم 20210111 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.   القانون

 - بانوراما برج الجديد الموقف شارع 3:  بجهة ،.  القانون الحكام

   Med Care Agencies            العموميه التوريدات و التجاريه التوكيالت و العامه للتجاره إجنسيس كير ميد -  13

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة  ،  شركة

 شبين ش 50:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة عن ، 9042 برقم 20210110

 - الكوم

   Med Care Agencies            العموميه التوريدات و التجاريه التوكيالت و العامه للتجاره إجنسيس كير ميد -  14

 القيد شروط الستيفاء الشركة التزام مع التجارية التوكيالت -2.  قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة -1   ،  شركة

 وعلي.  العموميه التوريدات -3.  تعديالته و 1982 لسنة 120 القانونين الحكام وفقا التجاريين الوسطاء و الوكالء في

 و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون ذلك و حدة علي نشاط لكل ستقلم مالي مركز و مستقله حسابات افراد الشركة

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

 العامة التجارة -1 عن ، 9042 برقم 20210110 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   علي و السارية القرارات

 الوسطاء و الوكالء في القيد شروط الستيفاء الشركة التزام مع التجارية التوكيالت -2.  قانونا به مسموح هو فيما

 حسابات افراد الشركة وعلي.  العموميه التوريدات -3.  تعديالته و 1982 لسنة 120 القانونين الحكام وفقا التجاريين

 و السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون ذلك و حدة علي نشاط لكل مستقل مالي مركز و مستقله



 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

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

 - الكوم شبين ش 50:  بجهة ، علي

 تصميم -1 -( :72) ق داخل انشطة   ،  شركة   SIOS TECHNOLOGY الذكية الدعم انظمه لتكنولوجيا المتكاملة -  15

( ب. ) انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال( أ) -: البرامج وانتاج

.  عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال

 الحاسبات علي البيانات ادخال( ث. ) وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكتروني المحتوي انتاج( ت)

 ،رأس   والتطوير والتصميم التوصيف اعمال( أ: ) االلية الحاسبات معدات وانتاج تصميم -2.  االلكترونية وبالوسائل

 -: البرامج وانتاج تصميم -1 -( :72) ق داخل انشطة عن ، 9045 برقم 20210111 فى ،قيدت 19000.000   لهاما

 تصميم اعمال( ب. ) انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال( أ)

 انتاج( ت. ) عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج

 وبالوسائل الحاسبات علي البيانات ادخال( ث. ) وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكتروني المحتوي

 5 شقة 12:  بجهة ، والتطوير والتصميم التوصيف اعمال( أ: ) االلية الحاسبات معدات وانتاج تصميم -2.  االلكترونية

 - االفرنج حي زغلول سعد من متفرع فريد محمد شارع علوي االول الدور

 تصميم -1 -( :72) ق داخل انشطة   ،  شركة   SIOS TECHNOLOGY الذكية الدعم انظمه لتكنولوجيا المتكاملة -  16

( ب. ) انواعها بمختلف والتطبيقات ناتالبيا وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال( أ) -: البرامج وانتاج

.  عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال

 الحاسبات علي البيانات ادخال( ث. ) وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكتروني المحتوي انتاج( ت)

 ،رأس   والتطوير والتصميم التوصيف اعمال( أ: ) االلية الحاسبات معدات وانتاج تصميم -2.  االلكترونية وبالوسائل

 -: البرامج وانتاج تصميم -1 -( :72) ق داخل انشطة عن ، 9045 برقم 20210111 فى ،قيدت 19000.000   مالها

 تصميم اعمال( ب. ) انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال( أ)

 انتاج( ت. ) عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج

 وبالوسائل باتالحاس علي البيانات ادخال( ث. ) وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكتروني المحتوي

 فرع اضافة:  بجهة ، والتطوير والتصميم التوصيف اعمال( أ: ) االلية الحاسبات معدات وانتاج تصميم -2.  االلكترونية

 - الشرقيون النساجون عمارة - 72 شقة - السابع الدور - العقاد عباس شارع 13:  بالعنوان اداري

.  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم  ،  شركة   SIOS TECHNOLOGY الذكية الدعم انظمه لتكنولوجيا المتكاملة -  17

 االساسية البنية مشروعات وادارة وتنفيذ تصميم -3.  عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير انتاج( ب)

 نقل شبكات وادارة تنفيذ( ب. ) البيانات وتداول ونقل لشبكات والتصميم التوصيف اعمال( أ. ) واالتصاالت للمعلومات

 والتامين التامينية الوساطه عدا فيما الطبية الرعاية برامج وادارة تصميم -( :72) ق خارج انشطة.  البيانات وتداول

 ،رأس   حاله وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات افراد الشركة التزام مع.  الطبي

 وتطوير انتاج( ب. ) انواعها بمختلف الحاسبات لنظم عن ، 9045 برقم 20210111 فى ،قيدت 19000.000   مالها

.  واالتصاالت للمعلومات االساسية البنية مشروعات وادارة وتنفيذ تصميم -3.  عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم

 انشطة.  البيانات وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ( ب. ) البيانات وتداول ونقل لشبكات والتصميم التوصيف اعمال( أ)

 الشركة التزام مع.  الطبي والتامين التامينية الوساطه عدا فيما الطبية الرعاية برامج وادارة تصميم -( :72) ق خارج

 االول الدور 5 شقة 12:  بجهة ، حاله وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات افراد

 - االفرنج حي زغلول سعد من متفرع فريد محمد شارع علوي

.  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم  ،  شركة   SIOS TECHNOLOGY الذكية الدعم انظمه لتكنولوجيا المتكاملة -  18

 االساسية البنية مشروعات وادارة وتنفيذ تصميم -3.  عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير انتاج( ب)

 نقل شبكات وادارة تنفيذ( ب. ) البيانات وتداول ونقل لشبكات والتصميم التوصيف اعمال( أ. ) واالتصاالت للمعلومات

 والتامين التامينية الوساطه عدا فيما الطبية الرعاية برامج وادارة تصميم -( :72) ق خارج انشطة.  البيانات وتداول

 ،رأس   حاله وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات افراد الشركة التزام مع.  الطبي

 وتطوير انتاج( ب. ) انواعها بمختلف الحاسبات لنظم عن ، 9045 برقم 20210111 فى ،قيدت 19000.000   مالها

.  واالتصاالت للمعلومات االساسية البنية مشروعات وادارة وتنفيذ تصميم -3.  عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم

 انشطة.  البيانات وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ( ب. ) البيانات وتداول ونقل لشبكات والتصميم التوصيف اعمال( أ)

 الشركة التزام مع.  الطبي والتامين التامينية الوساطه عدا فيما الطبية الرعاية برامج وادارة تصميم -( :72) ق خارج

 اداري فرع اضافة:  بجهة ، حاله وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات افراد

 - الشرقيون النساجون عمارة - 72 شقة - السابع الدور - العقاد عباس شارع 13:  بالعنوان



 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

 يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم  ،  شركة   SIOS TECHNOLOGY الذكية الدعم انظمه لتكنولوجيا المتكاملة -  19

 قانون خارج االنشطة تمتع عدم وكذا 2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها

 ، السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك. القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

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

 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي

 بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم عن ، 9045 برقم 20210111

. القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم وكذا 2017 لسنه 72 رقم االستثمار

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  االنشطة

 - االفرنج حي زغلول سعد من متفرع فريد محمد شارع علوي االول الدور 5 شقة 12:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم  ،  شركة   SIOS TECHNOLOGY الذكية مالدع انظمه لتكنولوجيا المتكاملة -  20

 قانون خارج االنشطة تمتع عدم وكذا 2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها

 ، السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك. القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

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

 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي

 بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم عن ، 9045 برقم 20210111

. القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم وكذا 2017 لسنه 72 رقم االستثمار

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  االنشطة

 عمارة - 72 شقة - السابع الدور - العقاد عباس شارع 13:  بالعنوان اداري فرع اضافة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 - الشرقيون النساجون

 نشاط مزاولة يتم وال الحاويات وتداول والتفريع والشحن للبضائع البري النقل -1  ،  شركة   للشحن سبيد سينا -  21

 الناقلين بسجل القيد بعد اال خارجه او المصري القطر داخل النقل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البري النقل

 علي الحصول بعد وذلك البري والنقل والكباري للطرق العامه الهيئة من النشاط بمزاولة الالزمة التراخيص واستخراج

 والتجارة التصدير -3.  اللوجيستية الخدمات تقديم -2.  والدولي الداخلي البري النقل تنظيم جهات من الالزمة التراخيص

 9040 برقم 20210105 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   باستيفاء الشركة التزام مع التجارية والتوكيالت العامة

 والبضائع للركاب البري النقل نشاط مزاولة يتم وال الحاويات وتداول والتفريع والشحن للبضائع البري النقل -1 عن ،

 الالزمة التراخيص واستخراج الناقلين بسجل القيد بعد اال خارجه او المصري القطر داخل النقل وخدمات والمهمات

 جهات من الالزمة التراخيص علي الحصول بعد وذلك البري والنقل والكباري للطرق العامه الهيئة من النشاط بمزاولة

 مع التجارية والتوكيالت العامة والتجارة التصدير -3.  اللوجيستية الخدمات تقديم -2.  والدولي الداخلي البري النقل تنظيم

 - واالبطال الجمهورية ش 56:  بجهة ، باستيفاء الشركة التزام

 والقيد 1975 لسنه 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط  ،  شركة   للشحن سبيد سينا -  22

 عدا فيما للتخزين مستودعات وتشغيل اقامة -4.  1982 لسنه 120 رقم القانون الحكام وفقا التجاريين الوكالء سجل في

 البور االراضي واستزراع استصالح -6.  بذلك لهم مرخص مستخلصين بواسطة الجمركي التلخيص -5.  الخطره المواد

 استزراع( ب. ) لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح( أ) -: ومنها الصحراوية او

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   مخصصة االراضي تكون ان الحالتين في ويشترط.  المستصلحة االراضي

 في والقيد 1975 لسنه 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط عن ، 9040 برقم 20210105

 عدا فيما للتخزين مستودعات وتشغيل اقامة -4.  1982 لسنه 120 رقم القانون الحكام وفقا التجاريين الوكالء سجل

 البور االراضي واستزراع استصالح -6.  بذلك لهم مرخص مستخلصين بواسطة الجمركي التلخيص -5.  الخطره ادالمو

 استزراع( ب. ) لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح( أ) -: ومنها الصحراوية او

 - واالبطال الجمهورية ش 56:  بجهة ، مخصصة االراضي تكون ان الحالتين في ويشترط.  المستصلحة االراضي

 االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح الغراض  ،  شركة   للشحن سبيد سينا -  23

 رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الغمر بطريق الري وليس

 بقانون والمرسوم 2008 لسنه 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنه 350 رقم الوزراء

 سواء ، الحيوانات انواع جميع تربية( أ) -: ومنه والسمكي والداجني الحيواني االنتاج -7.  وتعديالته 2012 لسنه 14 رقم

 20210105 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس(   ب. ) اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاح ذلك كان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح الغراض عن ، 9040 برقم

 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الغمر بطريق

 لسنه 14 رقم بقانون والمرسوم 2008 لسنه 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنه 350

 ذلك كان سواء ، الحيوانات انواع جميع تربية( أ) -: ومنه والسمكي والداجني الحيواني االنتاج -7.  وتعديالته 2012

 - واالبطال الجمهورية ش 56:  بجهة ،( ب. ) اللحوم او سمينالت او االلبان او السالالت النتاح

 او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية  ،  شركة   للشحن سبيد سينا -  24

 ، السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك.  الخيول تربية( ج. ) اللحوم او التسمين او البيض انتاج

 ، السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط

 برقم 20210105 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط

 التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية عن ، 9040

 استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك.  الخيول تربية( ج. ) اللحوم او

 استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 - واالبطال الجمهورية ش 56:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تدريب و تنمية و العداد مركز تشغيل و اقامة -1   ،  شركة   Power Space                 سبيس باور -  25

 عدا فيما) االستشارات تقديم -3.  الفني التعليم معاهد و مدارس تشغيل او ادارة و اءانش -2.  البشرية الكوادر و الموارد

 زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة الدراسات و واالستشارات القانونية االستشارات كذا و المالية االوراق باسواق يتعلق ما

 الماليه االوراق مجال في العامله الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس

 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس   التنفيذيه الئحته و المال رأس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص

 انشاء -2.  البشرية الكوادر و الموارد تدريب و تنمية و العداد مركز تشغيل و اقامة -1 عن ، 9041 برقم 20210110

 كذا و المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) االستشارات تقديم -3.  الفني التعليم معاهد و مدارس تشغيل او ادارة و

 االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة الدراسات و واالستشارات القانونية االستشارات

 قانون من 27 المادة في عليها المنصوص الماليه االوراق مجال في العامله الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية

 - الجديدة المحروسة شارع - علوى اول دور 109 شقة:  بجهة ، التنفيذيه الئحته و المال رأس سوق

 مهارات لتنمية تدريب مركز ادارة و تشغيل و اقامة -4(.   ،  شركة   Power Space                 سبيس باور -  26

 باستيفاء الشركة التزام مع التجارية التوكيالت -5.  الخاصة االحتياجات ذوي و الموهوبين رعاية و االطفال قدرات و

.  تعديالته و 1982 لسنة 121,  120 القوانين الحكام وفقا المستوردين و التجاريين الوسطاء و الوكالء في القيد شروط

 مركز تشغيل و انشاء -9.  الغير لصالح مجهزه إداريه مساحات تأجير -.  العامة المقاوالت -7.  العموميه التوريدات -6

 250000.000   مالها ،رأس   النطق علي التدريب و الخاصة االحتياجات ذوي و الطبيعيين لالطفال لتدريب متخصص

 و االطفال قدرات و مهارات لتنمية تدريب مركز ادارة و تشغيل و اقامة -4(.  عن ، 9041 برقم 20210110 فى ،قيدت

 الوكالء في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع التجارية التوكيالت -5.  الخاصة االحتياجات ذوي و الموهوبين رعاية

.  العموميه التوريدات -6.  تعديالته و 1982 لسنة 121,  120 القوانين الحكام وفقا المستوردين و التجاريين الوسطاء و

 لتدريب متخصص مركز تشغيل و انشاء -9.  الغير لصالح مجهزه إداريه مساحات تأجير -.  العامة المقاوالت -7

 شارع - علوى اول دور 109 شقة:  بجهة ، النطق علي التدريب و الخاصة االحتياجات ذوي و الطبيعيين لالطفال

 - الجديدة المحروسة

 حسابات افراد الشركة علي و.  التخاطب لغة تعليم و  ،  شركة   Power Space                 سبيس باور -  27

 و السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون ذلك و حدة علي نشاط لكل مستقل مالي مركز و مستقله

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

 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي

 لكل مستقل مالي مركز و مستقله حسابات افراد الشركة علي و.  التخاطب لغة تعليم و عن ، 9041 برقم 20210110

 الالزمة التراخيص استصدار بشرط و السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون ذلك و حدة علي نشاط

 كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. االنشطه هذه لممارسة

 - الجديدة المحروسة شارع - علوى اول دور 109 شقة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 و بالداخل للعمل المصرية العماله الحاق   ،  شركة   الخارج و بالداخل المصريه العماله اللحاق الذهبي النواير -  28

 الالزمة التراخيص استصدار بشرط و السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون ذلك و.  الخارج

 العماله الحاق عن ، 9058 برقم 20210126 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.   االنشطه هذه لممارسة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 استصدار بشرط و السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون ذلك و.  الخارج و بالداخل للعمل المصرية

 - توفيق بور -9 باب - القائد جوهر شارع - قناوي فوزي عمارة:  بجهة ،.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   8210:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  سعد نقى سعد مكر) لصاحبها سعد نقى سعد كرم   - 1

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20210112

 تاريخ وفى ،   8460:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بركات اسماعيل محمد شريف سمر لصاحبها شوكوالفا   - 2

   السجل شطب/محو تم   20210120

 ،   5386:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجوهري غريب حسين غريب لصاحبها العمومية للتوريدات الجوهرة   - 3

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20210124 تاريخ وفى

 ،   5385:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   الهادي عبد محمد عاطف وسام لصاحبها العمومية للتوريدات الوسام   - 4

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20210124 تاريخ وفى

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20210111 تاريخ وفي 8552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ذاده قسوات  جميل فهد)  لصاحبها zada ذاده -  1

 ابو - شحاته ابو شارع 36 علوي االول الدور:  ليصبح الرئيسي المركز تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  عطوه

 تم 20210111 تاريخ وفي 8552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ذاده قسوات  جميل فهد)  لصاحبها zada ذاده -  2

 محطه بجوار السحاره عطوه ابو االرضي الدور:  بالعنوان اداري فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 - الكهرباء

 تاجر ، AZIZUL CHAND MIAH DARZI ميا شاند ازيزول لصاحبها WINCHAND المالبس لتصنيع شاند وين -  3

 شارع - السالم حي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 9044    برقم قيده سبق  ، فرد

  - 113 رقم الصفا ونادي عمر الفاروق

 تم 20210111 تاريخ وفي 8552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ذاده قسوات  جميل فهد)  لصاحبها zada ذاده -  4

 - الكهرباء محطه بجوار السحاره عطوه ابو االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 Egirna                             نعمان محمود طه محمود لصاحبها حره منطقه - للتقنيه ايجيرنا منشأه -  5

Technologies- Free Zone ، العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 9048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر  ,

 الحره المنطقه خدمات بمجمع 4 رقم بالمبني علوي االول بالدور 5 رقم دهالوح)  2م 12.93 مساحة ،:   الـتأشير وصف

 -( باالسماعيليه العامه

 تاريخ وفي 9049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على محمد مجدى لصاحبها المعدنيه لالعمال الهنا -  6

  - مصر عرايشية والمطريه جرجا ش 3 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كساب محمد على محمد سعيد نوره لصاحبها البالستيك الكراسى النتاج افريكان منشأة -  7

 ابو مركز - صوير ابو سرابيوم طريق اول ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 5851

 - صوير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كساب محمد على محمد سعيد نوره لصاحبها البالستيك الكراسى النتاج افريكان منشأة -  8

 783.25 مساحه/  بالعنوان نشاط ممارسه موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 5851

 االولي الصناعيه المنطقه -البالستيك لصناعة االسماعيليه شركة من سندره و عنبر عن عباره 2م

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كساب محمد علي محمد سعيد نوره لصاحبتها البالستيك الكراسي النتاج افريكان -  9

 سندره و عنبر عن عباره 2م 783.25 مساحه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 5851

 االولي الصناعيه المنطقه -البالستيك لصناعة يليهاالسماع شركة من

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد صابر محمد لصاحيها  الصاروخ الكهربائية لالسالك االيطالية المصرية -  10

 صناعيه منطقه - 12/136 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 1404    برقم

 - رمضان من العاشر مدينه - أ6

 1404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد صابر محمد لصاحبها الكهربائية لالسالك االيطالية المصرية -  11

 مدينه - أ6 صناعيه منطقه - 12/136 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي

 - رمضان من العاشر

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمد صالح احمد ايمن لصاحبها الورقيه االكواب لتصنيع فاميلي -  12

 حي - الجمعيات ارض - 32 قطعة - 51 بلوك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 9055

 - ثالث

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ادروش سالم جمعه طلب لصاحبها والمقاوالت االراضي الستصالح الكنانه -  13

 بجوار - ناصر منشيه - الجديدة القصاصين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 9063

  - ناصر منشية مسجد

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 4891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار حسين طاهر محمد عادل لصاحبها التوريدات و البري للنقل الين توب -  1

 الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات و للبضائع المبرد النقل -:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210103 تاريخ وفي

 المجمد او المبرد النقل(  أ: )  الغالل صوامع و الحاويات محطات و الغذائية المواد و الصناعية المنتجات و الزراعية

 أو تبريدها و الغذائية المواد و الصناعية المنتجات و الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة المحطات و الثالجات و للبضائع

 اعمال ماذكر يشمل و الغالل تخزين و حفظ صوامع(  ج)  الحاويات الحاويات تداول و تشغيل محطات(  ب)  تجميدها

 و الشحن عدا فيما البضائع نقل -2  النشاط لمباشرة الالزمة التفريغ و الشحن

 4891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار حسين طاهر محمد عادل لصاحبها البضائع نقل و المبرد للنقل الطاهر -  2

 الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات و للبضائع المبرد النقل -:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210103 تاريخ وفي

 المجمد او المبرد النقل(  أ: )  الغالل صوامع و الحاويات محطات و الغذائية المواد و الصناعية المنتجات و الزراعية

 أو تبريدها و الغذائية المواد و الصناعية المنتجات و الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة المحطات و الثالجات و للبضائع

 اعمال ماذكر يشمل و الغالل تخزين و حفظ صوامع(  ج)  الحاويات الحاويات تداول و تشغيل محطات(  ب)  تجميدها

 و الشحن عدا فيما البضائع نقل -2  النشاط لمباشرة الالزمة التفريغ و الشحن

 4891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار حسين طاهر محمد عادل لصاحبها التوريدات و البري للنقل الين توب -  3

 بافراد المنشأة التزام مع  العموميه التوريدات -3الجوى النقل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210103 تاريخ وفي

 يتم ال و نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على و حدة على نشاط لكل مستقل مالى مركز و مستقلة حسابات

 القيد بعد اال خارجه او المصري القطر داخل النقل خدمات و المهمات و البضائع و للركاب البري النقل نشاط لهمزاو

 . الدولي و الداخلي البري النقل تنظيم جهاز من النشاط بمزاوله الالزمه التراخيص استخراج و الناقلين بسجل

 4891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار حسين طاهر محمد عادل لصاحبها البضائع نقل و المبرد للنقل الطاهر -  4

 بافراد المنشأة التزام مع  العموميه التوريدات -3الجوى النقل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210103 تاريخ وفي

 يتم ال و نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على و حدة على نشاط لكل مستقل مالى مركز و مستقلة حسابات

 القيد بعد اال خارجه او المصري القطر داخل النقل خدمات و المهمات و البضائع و للركاب البري النقل نشاط مزاوله

 . الدولي و الداخلي البري النقل تنظيم جهاز من النشاط بمزاوله الالزمه التراخيص استخراج و الناقلين بسجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 7881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  خليل محمد احمد عادل)  حرة منطقة -الطبية للمستلزمات الدولية منشأة -  5

 خارج%80 لتصبح للمنشاءه الصادرة التصدير نسبه تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210119 تاريخ وفي

 محلي سوق% 20 - البالد

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى محمود حسن البديع عبد لصاحبها الغذائية المواد وتغليف لتعبئة الخير منابع -  6

 و الدواجن اعالف لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه-:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 6348

 حشريه مبيدات و بذور و زراعيه مخصبات و اسمده تجاره-. التجاريه التوكيالت و االستيراد-. المركزات و االضافات

 و الوكالء سجل في القيد شروط باستيفاء المنشأه التزام مع. حده على مستقله حسابات افراد المنشأه على.  زراعيه

 و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع. 1982 لسنه 121, 120 القانونين الحكام وفقا المستوردين و التجاريين الوسطاء

 . نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على ولالحص المنشأه على و الساريه القرارات

 فرد تاجر ، رفاعى محمود حسن البديع عبد لصاحبها االضافات و المركزات و الدواجن اعالف لتصنيع الخير منابع -  7

 لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه-:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 6348   برقم قيده سبق  ،

 بذور و زراعيه مخصبات و اسمده تجاره-. التجاريه التوكيالت و االستيراد-. المركزات و االضافات و الدواجن اعالف

 سجل في القيد شروط باستيفاء المنشأه التزام مع. حده على مستقله حسابات افراد المنشأه على.  زراعيه حشريه مبيدات و

 و القوانين احكام مراعاه مع. 1982 لسنه 121, 120 القانونين الحكام وفقا المستوردين و التجاريين الوسطاء و الوكالء

 . نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول المنشأه على و الساريه القرارات و اللوائح

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 9049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على محمد مجدى لصاحبها المعدنيه لالعمال الهنا -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ادروش سالم جمعه طلب لصاحبها والمقاوالت االراضي الستصالح الكنانه -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 9063

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كساب محمد علي محمد سعيد نوره لصاحبتها البالستيك الكراسي النتاج افريكان -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 5851

 9055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمد صالح احمد ايمن لصاحبها يهالورق االكواب لتصنيع فاميلي -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي

 تم20210111 تاريخ وفي 8552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ذاده قسوات  جميل فهد)  لصاحبها zada ذاده -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تاجر ، AZIZUL CHAND MIAH DARZI ميا شاند ازيزول لصاحبها WINCHAND المالبس لتصنيع شاند وين -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 9044   برقم قيده سبق  ، فرد

 Egirna                             نعمان محمود طه محمود لصاحبها حره منطقه - للتقنيه ايجيرنا منشأه -  7

Technologies- Free Zone ، الشركة نوع تعديل تم20210114 تاريخ وفي 9048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر  ,

 استثمار: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و البري للنقل الين توب: الى 4891 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210103:  تاريخ فى  ،  -  1

   النجار حسين طاهر محمد عادل لصاحبها التوريدات

 الجاهزه للمالبس اليوسف: الى 4856 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210117:  تاريخ فى  ،  -  2

   ابراهيم علي الدين صالح شريف لصاحبها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اعالف لتصنيع الخير منابع: الى 6348 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210126:  تاريخ فى  ،  -  3

   رفاعى محمود حسن البديع عبد لصاحبها االضافات و المركزات و الدواجن

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  محدودة مسئولية ذات ،  Conformity Assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي   - 1

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20210104 تاريخ وفى ،   8757:  برقم قيدها سبق

  محدودة مسئولية ذات ،  confirmity assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي   - 2

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20210104 تاريخ وفى ،   8757:  برقم قيدها سبق

 وفى ،   216:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  السيد هللا عبد امين محمد زمعتمر عويس محمد نسيم زينب   - 3

 علي محمود محمد/  السيد وتعيين سنه لمدة التصفيه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   20210111 تاريخ

 . للشركة مصفيا احمد

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   216:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكهما على محمود واحمد عمرو   - 4

 . للشركة مصفيا احمد علي محمود محمد/  السيد وتعيين سنه لمدة التصفيه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   216:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاهما على محمود واحمد عمرو   - 5

 . للشركة مصفيا احمد علي محمود محمد/  السيد وتعيين سنه لمدة التصفيه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو

 وفى ،   216:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  السيد هللا عبد امين محمد زمعتمر عويس محمد نسيم زينب   - 6

 علي محمود محمد/  السيد وتعيين سنه لمدة التصفيه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   20210111 تاريخ

 . للشركة مصفيا احمد

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   216:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكهما على محمود واحمد عمرو   - 7

 . للشركة مصفيا احمد علي محمود محمد/  السيد وتعيين سنه لمدة التصفيه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   216:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاهما على محمود واحمد عمرو   - 8

 . للشركة مصفيا احمد علي محمود محمد/  السيد وتعيين سنه لمدة التصفيه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210117 تاريخ وفى ،   4189:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  م م ش  لالطارات مصر   - 9

 التجاري السجل في التاشير تاريخ من شهر 12 التصفيه مدة تجديد  السجل

 تاريخ وفى ،   1636:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه خطاب على الفتاح عبد هانى شركة   - 10

 2020/9/2 تاريخ من تبدأ سنه لمدة التصفية مدة مد  السجل شطب/محو تم   20210118

 وفى ،   1636:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاة و مخلوف حسنى محمد:  الى التجارى االسم يلتعد   - 11

 2020/9/2 تاريخ من تبدأ سنه لمدة التصفية مدة مد  السجل شطب/محو تم   20210118 تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفى ،   1636:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاة و مخلوف حسنى محمد:  الى التجارى االسم تعديل   - 12

 2020/9/2 تاريخ من تبدأ سنه لمدة التصفية مدة مد  السجل شطب/محو تم   20210118 تاريخ

 تاريخ وفى ،   1636:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه خطاب على الفتاح عبد هانى شركة   - 13

 2020/9/2 تاريخ من تبدأ سنه لمدة التصفية مدة مد  السجل شطب/محو تم   20210118

 وفى ،   1636:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاة و مخلوف حسنى محمد:  الى التجارى االسم تعديل   - 14

 2020/9/2 تاريخ من تبدأ سنه لمدة التصفية مدة مد  السجل شطب/محو تم   20210118 تاريخ

 وفى ،   1636:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاة و مخلوف حسنى محمد:  الى التجارى االسم تعديل   - 15

 2020/9/2 تاريخ من تبدأ سنه لمدة التصفية مدة مد  السجل شطب/محو تم   20210118 تاريخ

 تاريخ وفى ،   2616:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  والسياحية العقارية لالستثمارات الدولية الفؤاد   - 16

 الرئيسي المركز لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم   20210125

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   5906:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  للسجاد الشرقيون النساجون   - 17

 الفرع الغاء  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 40671، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الحديثة االزياء النتاج روفى شريكيه و عدوى على احمد طارق -  1

  15000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210119،   تاريخ

  جنيه

 قيدها سبق ،  بسيطة توصية الداخلية المالبس و البطاطين و المفروشات و الحديثة االزياء النتاج الرازقى عبد احمد -  2

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210119،   تاريخ وفي 40671، برقم

  جنيه  15000000.000،

   تاريخ وفي 40671، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكيه و الضوينى محمد محمود على محمد -  3

  جنيه  15000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210119،

   تاريخ وفي 40671، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكيه و الضوينى محمد محمود على محمد -  4

  جنيه  15000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210119،

 تعديل تم 20210119،   تاريخ وفي 40671، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و شعبان محمد سعد عبده -  5

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

 وفي 40671، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكيه و شعبان محمد سعد عبده:  الى التجارى االسم تعديل -  6

  15000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210119،   تاريخ

  جنيه

 تعديل تم 20210119،   تاريخ وفي 40671، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و شعبان محمد سعد عبده -  7

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

 وفي 40671، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة الحديثة االزياء النتاج روفى شريكيه و عدوى على احمد طارق -  8

  15000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210119،   تاريخ

  جنيه

 قيدها سبق ،  تضامن شركة الداخلية المالبس و البطاطين و المفروشات و الحديثة االزياء النتاج الرازقى عبد احمد -  9

 مالها رأس ليصبح لمالا رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210119،   تاريخ وفي 40671، برقم

  جنيه  15000000.000،

   تاريخ وفي 40671، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكيه و الضوينى محمد محمود على محمد -  10

  جنيه  15000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210119،

   تاريخ وفي 40671، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكيه و الضوينى محمد محمود على محمد -  11

  جنيه  15000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210119،

 تعديل تم 20210119،   تاريخ وفي 40671، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و شعبان محمد سعد عبده -  12

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 40671، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكيه و شعبان محمد سعد عبده:  الى التجارى االسم تعديل -  13

  15000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210119،   تاريخ

  جنيه

 تعديل تم 20210119،   تاريخ وفي 40671، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و شعبان محمد سعد عبده -  14

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

 تم 20210126،   تاريخ وفي 6858، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكته و يوسف كامل يوسف سعيد -  15

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تم 20210126،   تاريخ وفي 6858، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكته و يوسف كامل يوسف سعيد -  16

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

  تضامن شركة والديكور واالثاث االخشاب لتصنيع وود طيف(  التجارية والسمة)  وشركاه الشوا محمد فتحى نادر -  17

 ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف , المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي 4679، برقم قيدها سبق ،

  جنيه  7600000.000، مالها رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 2616    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والسياحية العقارية لالستثمارات الدولية الفؤاد -  1

 فوق االول بالدور 2 رقم وحده/   بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103

 - الجديده مصر قسم - الخطاب بن عمر شارع 95 العقار في االرضي

  ، محدودة مسئولية ذات ، Conformity Assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي -  2

 المركز عنوان تغيير م ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 8757    برقم قيدها سبق

 االسماعيلية استثمار من القيد يمحي وبذلك - يارد كورت بمشروع( 226) بلوك( B) رقم ادارى مقر:  ليصبح الرئيسي

  ، محدودة مسئولية ذات ، confirmity assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي -  3

 المركز عنوان تغيير م ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 8757    برقم قيدها سبق

 االسماعيلية استثمار من القيد يمحي وبذلك - يارد كورت بمشروع( 226) بلوك( B) رقم ادارى مقر:  ليصبح الرئيسي

    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، 2008 لـ 114 للقانون وفقا الداخلى االستثمار بنظام العمل الى الشركة تحويل -  4

 كمال شارع  12 الي ااالداري المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 106

 - الجديده مصر - هليوبوليس - شيراتون مساكن الرابع الدور حسين الدين

 شركة ، االستثمار منازعات لفض الوزراية اللجنة لتوصية فقآ و الخاصة الحرة المناطق بنظام للعمل الشركة عودة -  5

 المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 106    برقم قيدها سبق  ، مساهمة

 - الجديده مصر - هليوبوليس - شيراتون مساكن الرابع الدور حسين الدين كمال شارع  12 الي ااالداري

 وفقآ الخاصة الحرة المناطق بنظام للعمل الشركة عودة  EPP بروبيلين والبولى البروبيلين النتاج المصرية الشركة -  6

 تاريخ وفي 106    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، 2014 لسنة م/148 رقم الحرة والمناطق االستثمار هيئة لقرار

 حسين الدين كمال شارع  12 الي ااالداري المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210104

 - الجديده مصر - هليوبوليس - شيراتون مساكن الرابع الدور

  ، مساهمة شركة ، الخاصه الحرة طقالمنا بنظام م م ش  EPP بروبيلين والبولى البروبيلين النتاج المصرية الشركة -  7

 ااالداري المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 106    برقم قيدها سبق

 - الجديده مصر - هليوبوليس - شيراتون مساكن الرابع الدور حسين الدين كمال شارع  12 الي

 تاريخ وفي 106    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، EPPC بروبيلين والبولى البروبلين النتاج المصرية شركة -  8

 حسين الدين كمال شارع  12 الي ااالداري المقر عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210104

 - الجديده مصر - هليوبوليس - شيراتون مساكن الرابع الدور

 تم 20210111 تاريخ وفي 5440    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الصياد على عوض الدين عصام -  9

 - االرضي بالدور - 1 رقم تجاري محل:   بالعنوان الشركة لمنتجات بيع منفذ افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  - رجاك مدرسة امام - المطار طرق - 9 رقم بالعقار الكائن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 20210111 تاريخ وفي 5440    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاه و الصياد علي عوض الدين عصام -  10

 بالدور - 1 رقم تجاري محل:   بالعنوان الشركة لمنتجات بيع منفذ افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  - رجاك مدرسة امام - المطار طرق - 9 رقم بالعقار الكائن - االرضي

 تم 20210118 تاريخ وفي 4592    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه محمود حنفى محمد حنفى -  11

 رقم القطعة:  ليصبح الصناعي النشاط ممارسة وموقع الرئيسي المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 - الصناعية المنطقة 6أ غرب جنوب 292

 تم 20210118 تاريخ وفي 4592    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه محمود حنفى محمد حنفى -  12

  الصناعية المنطقة 6أ غرب جنوب 294 رقم القطعة:  بالعنوان انتاجي فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البدراوي حسن المهندس شريكه و السيد احمد محمد محمد محمد المهندس -  13

 عمارة تنظيم بالعنوان الكائن البيع منفذ الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818

 - الزقازيق - زغلول سعد شارع من متفرع عليم شارع,  الزهور حي,  الشيماء

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، kapci للبويات القنطره شركة -  14

 من متفرع عليم شارع,  الزهور حي,  الشيماء عمارة تنظيم بالعنوان الكائن البيع منفذ الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - الزقازيق - زغلول سعد شارع

 حسن البدراوي حسن/م وشريكه السيد احمد محمد محمد/م -  15

 حسن البدراوي حسن لطفي/م

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، السيد احمد محمد عادل/محاسب

 من متفرع عليم شارع,  الزهور حي,  الشيماء عمارة تنظيم بالعنوان الكائن البيع منفذ الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - الزقازيق - زغلول سعد شارع

  محمد -  16

 احمد محمد عادل/محاسب حسن البدراوي حسن لطفي/م حسن البدراوي السيد حسن/م وشريكه السيد احمد محمد

 31818    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، ال محمد محمد محمد/مهندس. السيد محمد محمد عمرو/محاسب.السيد

,  الشيماء عمارة تنظيم بالعنوان الكائن البيع منفذ الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي

 - الزقازيق - زغلول سعد شارع من متفرع عليم شارع,  الزهور حي

    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، البدراوي حسن المهندس شريكه و السيد احمد محمد محمد محمد المهندس -  17

 عمارة تنظيم بالعنوان الكائن البيع منفذ الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818

 - الزقازيق - زغلول سعد شارع من متفرع عليم شارع,  الزهور حي,  الشيماء

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، kapci للبويات القنطره شركة -  18

 من متفرع عليم شارع,  الزهور حي,  الشيماء عمارة تنظيم بالعنوان الكائن البيع منفذ الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - الزقازيق - زغلول سعد شارع

 حسن البدراوي حسن/م وشريكه السيد احمد محمد محمد/م -  19

 حسن البدراوي حسن لطفي/م

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، السيد احمد محمد عادل/محاسب

 من متفرع عليم شارع,  الزهور حي,  الشيماء عمارة تنظيم بالعنوان الكائن البيع منفذ الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - الزقازيق - زغلول سعد شارع

  محمد -  20

 احمد محمد عادل/محاسب حسن البدراوي حسن لطفي/م حسن البدراوي السيد حسن/م وشريكه السيد احمد محمد

 31818    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، ال محمد محمد محمد/مهندس. السيد محمد محمد عمرو/محاسب.السيد

,  الشيماء ةعمار تنظيم بالعنوان الكائن البيع منفذ الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي

 - الزقازيق - زغلول سعد شارع من متفرع عليم شارع,  الزهور حي

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البدراوي حسن المهندس شريكه و السيد احمد محمد محمد محمد المهندس -  21

 طريق بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818

 - الزقازيق - الدوليه الفؤاد مدرسه امام ،

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، kapci للبويات القنطره شركة -  22

 - الزقازيق - الدوليه الفؤاد مدرسه امام ، طريق بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 حسن البدراوي حسن/م وشريكه السيد احمد محمد محمد/م -  23



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حسن البدراوي حسن لطفي/م

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، السيد احمد محمد عادل/محاسب

 - الزقازيق - الدوليه الفؤاد مدرسه امام ، طريق بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  محمد -  24

 احمد محمد عادل/محاسب حسن البدراوي حسن لطفي/م حسن البدراوي السيد حسن/م وشريكه السيد احمد محمد

 31818    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، ال محمد محمد محمد/مهندس. السيد محمد محمد عمرو/محاسب.السيد

 امام ، طريق بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي

 - الزقازيق - الدوليه الفؤاد مدرسه

    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، البدراوي حسن المهندس شريكه و السيد احمد محمد محمد محمد المهندس -  25

 طريق بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818

 - الزقازيق - الدوليه الفؤاد مدرسه امام ،

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، kapci للبويات القنطره شركة -  26

 - الزقازيق - الدوليه الفؤاد مدرسه امام ، طريق بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 حسن البدراوي حسن/م وشريكه السيد احمد محمد محمد/م -  27

 حسن البدراوي حسن لطفي/م

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، السيد احمد محمد عادل/محاسب

 - الزقازيق - الدوليه الفؤاد مدرسه امام ، طريق بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  محمد -  28

 احمد محمد عادل/محاسب حسن البدراوي حسن لطفي/م حسن البدراوي السيد حسن/م وشريكه السيد احمد محمد

 31818    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، ال محمد محمد محمد/مهندس. السيد محمد محمد عمرو/محاسب.السيد

 امام ، طريق بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي

 - الزقازيق - الدوليه الفؤاد مدرسه

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، البدراوي حسن المهندس شريكه و السيد احمد محمد محمد محمد المهندس -  29

 ناحيه بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818

 - االسكندريه مصر - الزراعي الطريق - دمنهور مركز - الحجناية

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، kapci للبويات القنطره شركة -  30

 الطريق - دمنهور مركز - الحجناية ناحيه بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - االسكندريه مصر - الزراعي

 حسن البدراوي حسن/م وشريكه السيد احمد محمد محمد/م -  31

 حسن البدراوي حسن لطفي/م

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، السيد احمد محمد عادل/محاسب

 الطريق - دمنهور مركز - الحجناية ناحيه بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - االسكندريه مصر - الزراعي

  محمد -  32

 احمد محمد عادل/محاسب حسن البدراوي حسن لطفي/م حسن البدراوي السيد حسن/م وشريكه السيد احمد محمد

 31818    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، ال محمد محمد محمد/مهندس. السيد محمد محمد عمرو/محاسب.السيد

 الحجناية ناحيه بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافه ،:   الـتأشير فوص,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي

 - االسكندريه مصر - الزراعي الطريق - دمنهور مركز -

    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، البدراوي حسن المهندس شريكه و السيد احمد محمد محمد محمد المهندس -  33

 ناحيه بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818

 - االسكندريه مصر - الزراعي الطريق - دمنهور مركز - الحجناية

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، kapci للبويات القنطره شركة -  34

 الطريق - دمنهور مركز - الحجناية ناحيه بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - االسكندريه مصر - الزراعي

 حسن البدراوي حسن/م وشريكه السيد احمد محمد محمد/م -  35

 حسن البدراوي حسن لطفي/م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 31818    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، السيد احمد محمد عادل/محاسب

 الطريق - دمنهور مركز - الحجناية ناحيه بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - االسكندريه مصر - الزراعي

  محمد -  36

 احمد محمد عادل/محاسب حسن البدراوي حسن لطفي/م حسن البدراوي السيد حسن/م وشريكه السيد احمد محمد

 31818    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، ال محمد محمد محمد/مهندس. السيد محمد محمد عمرو/محاسب.السيد

 الحجناية ناحيه بالعنوان بيع منفذ و اداري مكتب اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي

 - االسكندريه مصر - الزراعي الطريق - دمنهور مركز -

 تاريخ وفي 6481    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الجواد عبد الشرنوبى محمد إبراهيم -  37

 بجوار ب شريحة المعاهدة غرب:  بالعنوان اداري فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

  - غرب القنطرة العمدة

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 6481    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، هوشريك محمد فؤاد عربى -  38

  - غرب القنطرة العمدة بجوار ب شريحة المعاهدة غرب:  بالعنوان اداري فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف, 

 تاريخ وفي 6481    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الجواد عبد الشرنوبى محمد إبراهيم -  39

 بجوار ب شريحة المعاهدة غرب:  بالعنوان اداري فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

  - غرب القنطرة العمدة

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 6481    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه محمد فؤاد عربى -  40

  - غرب القنطرة العمدة بجوار ب شريحة المعاهدة غرب:  بالعنوان اداري فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 6481    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الجواد عبد الشرنوبى محمد إبراهيم -  41

 بجوار ب شريحة المعاهدة غرب:  بالعنوان اداري فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

  - غرب القنطرة العمدة

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 6481    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه محمد فؤاد عربى -  42

  - غرب القنطرة العمدة بجوار ب شريحة المعاهدة غرب:  بالعنوان اداري فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف, 

 تاريخ وفي 6481    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الجواد عبد الشرنوبى محمد إبراهيم -  43

 - الثانية الصناعية المنطقة:  ليصبح الرئيسي المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

  - حسن حسن احمد بملك

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 6481    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه محمد فؤاد عربى -  44

  - حسن حسن احمد بملك - الثانية الصناعية المنطقة:  ليصبح الرئيسي المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 تاريخ وفي 6481    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الجواد عبد الشرنوبى محمد إبراهيم -  45

 - الثانية الصناعية المنطقة:  ليصبح الرئيسي المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

  - حسن حسن احمد بملك

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 6481    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه محمد فؤاد عربى -  46

  - حسن حسن احمد بملك - الثانية الصناعية المنطقة:  ليصبح الرئيسي المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 6481    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الجواد عبد الشرنوبى محمد إبراهيم -  47

 - الثانية الصناعية المنطقة:  ليصبح الرئيسي المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

  - حسن حسن احمد بملك

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 6481    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه محمد فؤاد عربى -  48

  - حسن حسن احمد بملك - الثانية الصناعية المنطقة:  ليصبح الرئيسي المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20210120 تاريخ وفي 5976    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، المحدودة مصر الخليج وكالة -  49

 العباسى بنى ش 22 الى-((  الفراعنة العباسى بنى ش 22))  فى الكائن الفرع تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 (( الجمركى التخليص نشاط ممارسه موقع ليكون))  االسكندريه شرق باب

 تاريخ وفي 7812    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)     EDEN GATE جيت إيدن -  50

 شرم ريزورت هوليداى شرم فندق))  نشاط ممارسه موقع اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121

 (( الشيخ

 تاريخ وفي 2616    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والسياحية العقارية لالستثمارات الدولية الفؤاد -  51

 االول بالدور 2 رقم وحده:  ليصبح الرئيسي المركز عنوان تغير ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاري سجل من القيد يمحي وبذلك -  الجديدة مصر قسم - الخطاب بن عمر شارع 95 رقم العقار في االرضي فوق

 االسماعيلية استثمار

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 5906    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للسجاد الشرقيون النساجون -  52

 شارع 70 عمارة العرب بارض التليفونات بعمارة 12 رقم محل العقار:  الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  - االردن

 تاريخ وفي 590    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، المنزليه لالدوات مصر الذهبيه والنجمه الهالل -  53

 - A2 الصناعية المنطقة - 93 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  محدودة مسئولية ذات ، Conformity Assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي -  1

 و المعايره شهادات اصدار و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه المعدات و االجهزه اختبار و معايره بنشاط القيام

 و االختبار بانشطه المتعلقه التدريب و االستشارات تقديم و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه لالجهزه االختبار

 القيام و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه للمنتجات التطوير و البحوث باعمال القيام و التفتيش و الفحص و المعايره

  ، اداره و انشاء و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه لالجهزه و للمعدات االمان قياسات و التفتيش و الفحص باعمال

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 8757   برقم قيدها سبق

  محدودة مسئولية ذات ، confirmity assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي -  2

 و المعايره شهادات اصدار و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه المعدات و االجهزه اختبار و معايره بنشاط قيامال

 و االختبار بانشطه المتعلقه التدريب و االستشارات تقديم و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه لالجهزه االختبار

 القيام و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه للمنتجات التطوير و البحوث باعمال القيام و التفتيش و الفحص و المعايره

  ، اداره و انشاء و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه لالجهزه و للمعدات االمان قياسات و التفتيش و الفحص باعمال

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 8757   برقم قيدها سبق

  محدودة مسئولية ذات ، Conformity Assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي -  3

 والتفتيش المراقبه باعمال والقيام, االعتماد شهادات علي للحصول الشركات مختبرات تجهيز و فحص( معامل) مختبرات

 العينات وسحب عليها المتعاقد الشروط ومطابقة والمواصفات والصنف الصفه حيث من البضائع انواع مختلف علي

 عليها المشحون وتحديد غاطسها وقياس البواخر نظافة مدي وتحديد العدد وحصر الوزن ومراقبة التحاليل واجراء

 واعمال االفات ومقاومه البتخير واعمال المستدامة التنمية برامج واعمال والوزن القبانه باعمال والقيام التسليم وعمليات

 وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 8757   برقم قيدها سبق  ، عليها االشراف والتفريغ والشحن التخزين

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

  محدودة مسئولية ذات ، confirmity assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي -  4

 والتفتيش المراقبه باعمال والقيام, االعتماد شهادات علي للحصول الشركات مختبرات تجهيز و فحص( معامل) مختبرات

 العينات وسحب عليها المتعاقد الشروط ومطابقة والمواصفات والصنف الصفه حيث من البضائع انواع مختلف علي

 عليها المشحون وتحديد غاطسها وقياس البواخر نظافة مدي وتحديد العدد وحصر الوزن ومراقبة التحاليل واجراء

 واعمال االفات ومقاومه البتخير واعمال المستدامة التنمية برامج واعمال والوزن القبانه باعمال والقيام التسليم وعمليات

 وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 8757   برقم قيدها سبق  ، عليها االشراف والتفريغ والشحن التخزين

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

  محدودة مسئولية ذات ، Conformity Assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي -  5

 دون وذلك.  التعدينية للصناعات معامل وادارة.  الجوده شهادات الشركات ومنح المخازن امتالك او ايجار وكذلك

 و.  االنشطة هذه للممارسة الالزمة التراخيص استصدار ووبشرط السارية القرارات و اللوائح و قوانينال باحكام االخالل

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

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

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 8757   برقم قيدها سبق  ،.  القانون

  محدودة مسئولية ذات ، confirmity assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي -  6

 دون وذلك.  التعدينية للصناعات معامل وادارة.  الجوده شهادات الشركات ومنح المخازن امتالك او ايجار وكذلك

 و.  االنشطة هذه للممارسة الالزمة التراخيص استصدار ووبشرط السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 8757   برقم قيدها سبق  ،.  القانون

 بالطات:  لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة -  محدودة مسئولية ذات ،(  م.  م.  ذ.  ش)  Vale الجبسية للصناعات فال -  7

 من خارجية واجهات صلبات - جبس كرانيش - بالفيبر مسلحة جبسية حوائط -جبسي طوب -للصوت  عازلة جبسية

 محمص جبس -االسطح العمال جبسية مواد -التخشين بياض العمال جبسية مواد -مقاوم جبس من اعمده و قباب -الجبس

 .صناعى حجر -جبسية الواح -جالس بالفيبر مسلحة جبسية معلقة اسقف -البناء مواد لزوم

 .قانونا به مسموح هو ما كل في التجارية التوكيالت و التصدير  -.  االنتاج خطوط تصنيع - 

 تم20210104 تاريخ وفي 5864   برقم قيدها سبق  ، وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 بالطات:  لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة -  محدودة مسئولية ذات ،(  م.  م.  ذ.  ش) Vale Mining للتعدين فال -  8

 من خارجية واجهات صلبات - جبس كرانيش - بالفيبر مسلحة جبسية حوائط -جبسي طوب -صوتلل  عازلة جبسية

 محمص جبس -االسطح العمال جبسية مواد -التخشين بياض العمال جبسية مواد -مقاوم جبس من اعمده و قباب -الجبس

 .صناعى حجر -جبسية الواح -جالس بالفيبر مسلحة جبسية معلقة اسقف -البناء مواد لزوم

 .قانونا به مسموح هو ما كل في التجارية التوكيالت و التصدير  -.  االنتاج خطوط تصنيع - 

 تم20210104 تاريخ وفي 5864   برقم قيدها سبق  ، وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار  محدودة مسئولية ذات ،(  م.  م.  ذ.  ش)  Vale الجبسية للصناعات فال -  9

 تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز ، االنشطة هذة

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

 التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 5864   برقم قيدها سبق  ،. 

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار  محدودة مسئولية ذات ،(  م.  م.  ذ.  ش) Vale Mining للتعدين فال -  10

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

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

 التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 5864   برقم قيدها سبق  ،. 

 إلنتاج مصنع تشغيل و إقامة  مساهمة شركة ،(  ديرى ايجى) الغذائيه واالضافات االلبان لمنتجات المصريه -  11

 اإلضافات و الرائحة و الطعم مكسبات و القوام محسنات فيها بما أنواعها و أشكالها بكافة الغذائية الصناعات إضافات

 صناعات تصنيع ، ةغذائي مكمالت تصنيع ، المخبوزات و العصائر و اللحوم و الحلويات و األلبان بمنتجات الخاصة

 للغير التعبئة و التصنيع و الشركة منتجات تعبئة و تصنيع ، حيوانية أعالف تصنيع ، أعالف إضافات تصنيع ، غذائية

 الزراعية الحاصالت من الناتجة المركزات و المخبوزات و المربات و األلبان و العصائر مركزات و العصائر  من لكال

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210110 تاريخ وفي 4109   برقم قيدها سبق  ، و

 .المتخصصة األغذية  مساهمة شركة ،(  ديرى ايجى) الغذائيه واالضافات االلبان لمنتجات المصريه -  12

 . نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة على و

 أو بأعمالها شبيهة أعمال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو لها تكون أن للشركة يجوز و

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

,  النشاط تعديل تم20210110 تاريخ وفي 4109   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 والقرارات القوانين حدود في التصدير -1  مساهمة شركة ، Long Coast Logistics - لوجيستيكس كوست لونج -  13

 .لذلك المنظمه

 واستئجار وتأجير وتملك الجوي عدا فيما والتفريغ الدولي الشحن وأعمال للسفن البحريه الخدمات بأعمال والقيام  -2 

 واألشغال وغيرها غذائيه مواد من وأحجامها أنواعها بكافه السفن وتموين للبضائع البحري النقل ألغراض وذلك السفن

 والنهري والبحري الدولي والنقل الجمركي والتخليص المصريه بالمواني البحريه السفن وخدمات  البحريه والتوريدات

 وفي 6658   برقم قيدها سبق  ، البحريه بالمواني العابره البضائع ونقل الجوى عدا  النقل وسائل بكافه عللبضائ والبري

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ

 باستخدام المنتجات كافه توزيع و العموميه  مساهمة شركة ، Long Coast Logistics - لوجيستيكس كوست لونج -  14

 . للغير او للشركة المملوكه النقل سائل و كافه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 6658   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها

 فيما) والتخزين السفن وإصالح المتنقله  مساهمة شركة ، Long Coast Logistics - لوجيستيكس كوست لونج -  15

 . الدولي و البري النقل تنظيم جهاز موافقه علي الحصول بعد( والكيماويات الخطره المواد عدا

 والنقل الركاب نقل عدا فيما اسبقم وكل)  بذلك لهم مرخص مستخلصين بواسطه الجمركي والتخلص والتوريدات -3 

 للحاويات وتخزين الحاويات امتالك و الحاويات وامتالك للحاويات البحري والنقل( الطيران شركات عن والوكاله الجوي

 و -5 لذلك المنظمه القرارات و القوانين حدود في االستيراد -4 قانونا به مسموح هو فيما العامه والتجاره للغير أو للشركه

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 6658   برقم قيدها سبق  ، توريداتال

 ذلك كان سواء والدواجن الحيوانات أنواع جميع تربية -1  مساهمة شركة ، الغذائي لالستثمار اصول مجموعة -  16

 اللحوم وتجهيز لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -2.  الكتاكيت او البيض او اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج

 على الحصول الشركة وعلى.  الصلصات و والمربات العصائر تعبئة و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة -3.  الدواجن و

 وصف,  النشاط تعديل تم20210119 تاريخ وفي 2289   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 مساهمة شركة:  التأشير

 إلنتاج ذلك كان سواء والدواجن الحيوانات أنواع جميع تربية -1  مساهمة شركة ، الحيوانية الثروة لتنمية اصول -  17

 و اللحوم وتجهيز لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -2.  الكتاكيت او البيض او اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت

 كافة على الحصول الشركة وعلى.  الصلصات و والمربات العصائر تعبئة و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة -3.  الدواجن

 وصف,  النشاط تعديل تم20210119 تاريخ وفي 2289   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 مساهمة شركة:  التأشير

 و العمومية  والتوريدات العمومية المقاوالت -1  مساهمة شركة ، التفريغ و الشحن و البحريه للخدمات ايريك -  18

 . التجارية التوكيالت و والتصدير قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة

 و تعديالته و 1975 لسنة 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد  شروط باستيفاء الشركة التزام مع 

 . 1982 لسنة 120 رقم القانون الحكام وفقا التجاريين الوكالء لسج في القيد

 

 . الجامعات انشاء و الفني التعليم معاهد و المدارس تشغيل او ادارة او انشاء -2 

 : ذلك ويشمل احداهما او الصحراوية و البور االراضي واستزراع استصالح -3 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210119 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ، استصالح -أ 

 العامة التجارة و العمومية  والتوريدات العمومية المقاوالت -1  مساهمة شركة ، التوريدات و لالنشاءات ايريك -  19

 . التجارية التوكيالت و والتصدير قانونا به مسموح هو فيما

 و تعديالته و 1975 لسنة 118 رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد  شروط باستيفاء الشركة التزام مع 

 . 1982 لسنة 120 رقم القانون الحكام وفقا التجاريين الوكالء سجل في القيد

 

 . الجامعات انشاء و الفني التعليم معاهد و المدارس تشغيل او ادارة او انشاء -2 

 : ذلك ويشمل احداهما او الصحراوية و البور االراضي واستزراع استصالح -3 

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210119 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ، استصالح -أ 

 قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق وتجهيز  مساهمة شركة ، التفريغ و الشحن و البحريه للخدمات ايريك -  20

 . لالستزراع

 . المستصلحة االراضي استزراع -ب 

 الري طرق تستخدم وان ، االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االراضي تكون ان الحالتين هاتين في يشترط و 

 ومع ، 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر  المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري ليس و الحديثة

 . 2012 لسنة 14 رقم بقانون رسوم الم و 2008 لسنة 356 رقم ةالجمهوري رئيس قرار  مراعاة

 . الكافتيريات و النوادي ادارة -4 

  

 النشاط تعديل تم20210119 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ، الطلمبات و انواعها بجميع الثقيله المعدات تاجير-5

 مساهمة شركة:  التأشير وصف, 

 . لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق وتجهيز  مساهمة شركة ، التوريدات و لالنشاءات ايريك -  21

 . المستصلحة االراضي استزراع -ب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الري طرق تستخدم وان ، االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االراضي تكون ان الحالتين هاتين في يشترط و 

 ومع ، 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر  المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري ليس و الحديثة

 . 2012 لسنة 14 رقم بقانون رسوم الم و 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس قرار  مراعاة

 . الكافتيريات و النوادي ادارة -4 

  

 النشاط تعديل تم20210119 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ، الطلمبات و انواعها بجميع الثقيله المعدات تاجير-5

 مساهمة شركة:  التأشير وصف, 

 داخل بانواعها المحركات و المواتير و المضخات و  مساهمة شركة ، التفريغ و الشحن و البحريه للخدمات ايريك -  22

 تقديم و وتخزين تداول و تفريغ و شحن من الشركة بانشطه المتعلقه اللوجستيه االعمال جميع تقديم -6 خارجها و البالد

 المملوكه البضائع و الترانزيت حاويات و الحاويات تخزين و تداول خدمات تقديم - 7 البحريه الخدمات و المهمات جميع

 لهذا المتممه و المرتبطه االنشطه كافة و اللوجستيه الخدمات جميع تقديم و الرسائل و البضائع تجميع و الشركة لعمالء

 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ، للشركة سفن تاجير و تطقيم - 9.  التعدينية و البترولية الخدمات متقدي -8.  النشاط

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210119

 و البالد داخل بانواعها المحركات و المواتير و المضخات و  مساهمة شركة ، التوريدات و لالنشاءات ايريك -  23

 جميع تقديم و وتخزين تداول و تفريغ و شحن من الشركة بانشطه المتعلقه اللوجستيه االعمال جميع تقديم -6 خارجها

 لعمالء المملوكه البضائع و الترانزيت حاويات و الحاويات تخزين و تداول خدمات تقديم - 7 البحريه الخدمات و المهمات

.  النشاط لهذا المتممه و المرتبطه االنشطه كافة و اللوجستيه الخدمات جميع تقديم و الرسائل و البضائع تجميع و الشركة

 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ، للشركة سفن تاجير و تطقيم - 9.  التعدينية و البترولية الخدمات تقديم -8

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210119

 و تموين -10 شحنات ربط و سفن مالك و للغير و  مساهمة شركة ، التفريغ و الشحن و البحريه للخدمات ايريك -  24

 و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع.  للسفن مالحيه وكاله -11.  السفن تجهيز و اصالح و اعاشه

 تم20210119 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ،.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار يشترط

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 و اعاشه و تموين -10 شحنات ربط و سفن مالك و للغير و  مساهمة شركة ، التوريدات و لالنشاءات ايريك -  25

 يشترط و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع.  للسفن مالحيه وكاله -11.  السفن تجهيز و اصالح

 تعديل تم20210119 تاريخ وفي 7671   برقم قيدها سبق  ،.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 اوالتومق بحرية واشغال مالك وتمثيل مالحية وكالة  محدودة مسئولية ذات ، المحدودة مصر الخليج وكالة -  26

 بغرض الدولي والنقل سفن وتموين وبحرى برى ونقل جمركية وخدمات وتصدير عائمة ووحدات سفن وتملك واستئجار

 المجمعة والبوالص المخازن وادارة البضائع وشحن الغير خالل من وجوا وبرا بحرا المجمعة البوالص تخليص

 المطارات و مواني جميع في البضائع انواع لجميع جمركي تخليص و بترولية ومهمات وخدمات الجمركى والتخليص

 والبضائع للركاب البري النقل نشاط مزاولة يتم والً  .  مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 5976   برقم قيدها سبق  ، والمهمات

 القيد بعد اال خارجه او المصري القطر داخل النقل وخدمات  محدودة مسئولية ذات ، المحدودة مصر الخليج وكالة -  27

 قيدها سبق  ،.  والدولي الداخلي البري النقل تنظيم جهاز من النشاط بمزاولة الالزمة الترخيص واستخراج الناقلين بسجل

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 5976   برقم

 الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-1  تضامن شركة ، وشريكه الجواد عبد الشرنوبى محمد إبراهيم -  28

 تلتزم التصدير- 2.            الطبية والكمامات متنوعة اقمشة من الطبية والمستلزمات والنسيج والغزل والمفروشات

 مالى ومركز مستقلة حسابات افراد الشركة وعلي   1975 لسنه 118 الحكام وفقا المصدرين سجل في بالقيد الشركة

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارت واللوائح القوانين احكام مراعاة مع حده علي نشاط لكل مستقل

 وصف,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 6481   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تضامن شركة:  التأشير

 والغزل والمفروشات الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-1  تضامن شركة ، وشريكه محمد فؤاد عربى -  29

 سجل في بالقيد الشركة تلتزم التصدير- 2.            الطبية والكمامات متنوعة اقمشة من الطبية والمستلزمات والنسيج

 حده علي نشاط لكل مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات افراد الشركة وعلي   1975 لسنه 118 الحكام وفقا المصدرين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 6481   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها

 الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-1  بسيطة توصية ، وشريكه الجواد عبد الشرنوبى محمد إبراهيم -  30

 تلتزم التصدير- 2.            الطبية والكمامات متنوعة اقمشة من الطبية والمستلزمات والنسيج والغزل والمفروشات

 مالى ومركز مستقلة حسابات افراد الشركة وعلي   1975 لسنه 118 الحكام وفقا المصدرين سجل في بالقيد الشركة

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارت واللوائح القوانين احكام مراعاة مع حده علي نشاط لكل مستقل

 وصف,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 6481   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة صالتراخي

 بسيطة توصية:  التأشير

 والمفروشات الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-1  بسيطة توصية ، وشريكه محمد فؤاد عربى -  31

 في بالقيد الشركة تلتزم التصدير- 2.            الطبية والكمامات متنوعة اقمشة من الطبية والمستلزمات والنسيج والغزل

 علي نشاط لكل مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات افراد الشركة وعلي   1975 لسنه 118 الحكام وفقا المصدرين سجل

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارت واللوائح القوانين احكام مراعاة مع حده

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 6481   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها

 الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-1  تضامن شركة ، وشريكه الجواد عبد الشرنوبى محمد إبراهيم -  32

 تلتزم التصدير- 2.            الطبية والكمامات متنوعة اقمشة من الطبية والمستلزمات والنسيج والغزل والمفروشات

 مالى ومركز مستقلة حسابات افراد الشركة وعلي   1975 لسنه 118 الحكام وفقا المصدرين سجل في بالقيد الشركة

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارت واللوائح القوانين احكام مراعاة مع حده علي نشاط لكل مستقل

 وصف,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 6481   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تضامن شركة:  التأشير

 والغزل والمفروشات الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-1  تضامن شركة ، وشريكه محمد فؤاد عربى -  33

 سجل في بالقيد الشركة تلتزم التصدير- 2.            الطبية والكمامات متنوعة اقمشة من الطبية والمستلزمات والنسيج

 حده علي نشاط لكل مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات افراد الشركة وعلي   1975 لسنه 118 الحكام وفقا المصدرين

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 6481   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها

 يةالعموم والتوريدات العمومية والمقاوالت واالستيراد التصدير "  محدودة مسئولية ذات ، تريدنج اس كيه -  34

(  والزلط الرمل عدا فيما)  والمحاجر المناجم خامات واستغالل واستخراج والتنقيب العامة والتجارة التجارية والتوكيالت

 العقاري واالستثمار

 والمباني الزراعية االراضي وتقسيم العقاري التطوير "

  -: ذلك ويشمل احداهما او والصحراويه البور االراضى واستزراع استصالح "

  لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح( أ)

 . المستصلحه االراضي استزراع( ب)

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 8721   برقم قيدها سبق  ، ان الحالتين هاتين في ويشترط

 محدودة مسئولية ذات

 والتوريدات العمومية والمقاوالت واالستيراد التصدير "  محدودة مسئولية ذات ، والتعدين لالستثمار كيان -  35

 الرمل عدا فيما)  والمحاجر المناجم خامات واستغالل واستخراج والتنقيب العامة والتجارة التجارية والتوكيالت العمومية

 العقاري واالستثمار(  والزلط

 والمباني الزراعية االراضي وتقسيم العقاري التطوير "

  -: ذلك ويشمل احداهما او والصحراويه البور االراضى واستزراع استصالح "

  لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح( أ)

 . المستصلحه االراضي استزراع( ب)

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل مت20210126 تاريخ وفي 8721   برقم قيدها سبق  ، ان الحالتين هاتين في ويشترط

 محدودة مسئولية ذات

 وان,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة االراضي تكون  محدودة مسئولية ذات ، تريدنج اس كيه -  36

 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا الغمرفيما بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم

 . 2012 لسنة 14 رقم بقانون والمرسوم 2008 لسنة 356 رقم,  الجمهورية رئيس قرار مراعاة ومع, 2007

 -: ذلك ويشمل والسمكي والداجني الحيواني االنتاج "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية ( أ)

 تاريخ وفي 8721   برقم قيدها سبق  ، النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية ( ب)

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210126

,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة االراضي تكون  محدودة مسئولية ذات ، والتعدين لالستثمار كيان -  37

 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا الغمرفيما بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وان

 . 2012 لسنة 14 رقم بقانون والمرسوم 2008 لسنة 356 رقم,  الجمهورية رئيس قرار مراعاة ومع, 2007 لسنة

 -: ذلك ويشمل والسمكي والداجني الحيواني االنتاج "

 . اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء اناتالحيو انواع جميع تربية ( أ)

 تاريخ وفي 8721   برقم قيدها سبق  ، النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية ( ب)

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210126

  اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت  محدودة مسئولية ذات ، تريدنج اس كيه -  38

 . السمك صيد وكذا السمكية المزارع اقامة( ج)

  الخيول تربية -(د)

 سجل في والقيد 1975 لسنة 118رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع

  1982 لسنة 121،120 القانونين الحكام وفقا والمستوردين التجاريين والوسطاء الوكالء

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار ويشترط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 8721   برقم قيدها سبق  ، بأي تشترك ان للشركة ويجوز 

 محدودة مسئولية ذات

  اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت  محدودة مسئولية ذات ، والتعدين لالستثمار كيان -  39

 . السمك صيد وكذا السمكية المزارع اقامة( ج)

  الخيول تربية -(د)

 سجل في والقيد 1975 لسنة 118رقم القانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع

  1982 لسنة 121،120 القانونين الحكام وفقا والمستوردين التجاريين والوسطاء الوكالء

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار ويشترط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 8721   برقم قيدها سبق  ، بأي تشترك ان للشركة ويجوز 

 محدودة مسئولية ذات

 باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه  محدودة مسئولية ذات ، تريدنج اس كيه -  40

 بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او

 ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 8721   برقم قيدها سبق  ،. القانون الحكام طبقا وذلك

 محدودة مسئولية

 شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه  محدودة مسئولية ذات ، والتعدين لالستثمار كيان -  41

 او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها

 وصف,  النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 8721   برقم قيدها سبق  ،. القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

 لطباعة مطبعة تشغيل و إقامة الشركة غرض  تضامن شركة ، للطباعه شركاه و السويدى احمد حافظ مدحت دار -  42

 و االستيكر صناعة و الكرتون صناعة و مصنع تشغيل و اقامة و( الديجيتال)  الرقمية الطباعة و المطبوعات انواع كافة

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و للغير و الشركة منتجات تغليف و التغليف و التعبئة مواد

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 3989   برقم قيدها سبق  ، نشاطها

 غرض  تضامن شركة ، للطباعة السويدى مدحت دار(  التجارية والسمه)  وشركاه السويدى احمد حافظ مدحت -  43

 و مصنع تشغيل و اقامة و( الديجيتال)  الرقمية الطباعة و المطبوعات انواع كافة لطباعة مطبعة تشغيل و إقامة الشركة

 الحصول الشركة علي و للغير و الشركة منتجات تغليف و التغليف و التعبئة مواد و االستيكر صناعة و الكرتون صناعة

,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 3989   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي

 تضامن شركة:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 لطباعة مطبعة تشغيل و إقامة الشركة غرض  بسيطة توصية ، للطباعه شركاه و السويدى احمد حافظ مدحت دار -  44

 و االستيكر صناعة و الكرتون صناعة و مصنع تشغيل و اقامة و( الديجيتال)  الرقمية الطباعة و المطبوعات انواع كافة

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و للغير و الشركة منتجات تغليف و التغليف و التعبئة مواد

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 3989   برقم قيدها سبق  ، نشاطها

 غرض  بسيطة توصية ، للطباعة السويدى مدحت دار(  التجارية والسمه)  وشركاه السويدى احمد حافظ مدحت -  45

 و مصنع تشغيل و اقامة و( الديجيتال)  الرقمية الطباعة و المطبوعات انواع كافة لطباعة مطبعة تشغيل و إقامة الشركة

 الحصول الشركة علي و للغير و الشركة منتجات تغليف و التغليف و التعبئة مواد و االستيكر صناعة و الكرتون صناعة

,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 3989   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم20210127 تاريخ وفي 3989   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاه و السويدي احمد حافظ مدحت -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20210127 تاريخ وفي 3989   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و السويدي احمد حافظ مدحت -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم20210126 تاريخ وفي 6858   برقم قيدها سبق ، شريكته و يوسف كامل يوسف سعيد -  1

 بسيطة صيةتو: التأشير وصف

 تعديل تم20210127 تاريخ وفي 3989   برقم قيدها سبق ، للطباعه شركاه و السويدى احمد حافظ مدحت دار -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى الكيان

 3989   برقم قيدها سبق ، للطباعة السويدى مدحت دار(  التجارية والسمه)  وشركاه السويدى احمد حافظ مدحت -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20210127 تاريخ وفي

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: الى 8757 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20210104:  تاريخ فى  ،  -  1

 Conformity Assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي

 فال: الى 5864 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20210104:  تاريخ فى  ،  -  2

 ( م.  م.  ذ.  ش)  Vale الجبسية للصناعات

 الدين عصام: الى 5440 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210111:  تاريخ فى  ،  -  3

 شركاه و الصياد علي عوض

 الشركه اسم تعديل: الى 45 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210118:  تاريخ فى  ،  -  4

 UNI -TECH ماشينرى تك يونى)  هى التجارية السمه و وشريكه الجبالى حسين نبهان حسين محمد شركة:  الى

MACHNERY ) 

 الشركه اسم تعديل: الى 45 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210118:  تاريخ فى  ،  -  5

 UNI -TECH ماشينرى تك يونى)  هى التجارية السمه و وشريكه الجبالى حسين نبهان حسين محمد شركة:  الى

MACHNERY ) 

 مجموعة: الى 2289 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20210119:  تاريخ فى  ،  -  6

 الغذائي لالستثمار اصول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فؤاد عربى: الى 6481 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210120:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكه محمد

 فؤاد عربى: الى 6481 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210120:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشريكه محمد

 فؤاد عربى: الى 6481 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210120:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشريكه محمد

 كيان: الى 8721 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20210126:  تاريخ فى  ،  -  10

 والتعدين لالستثمار

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20210103:  تاريخ ، منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنين فريد حسنين حسام -  1

4330 

 المالي المدير بصفته مهدى محمد سعيد احمد/  السيد تفويض -  مالى مدير  مساهمة شركة  مهدي محمد سعيد احمد -  2

 و االليكتروني التوقيع للخدمات المصريه الشركة امام الشركة تمثيل في الحديديه للصناعات انيرجيا لشركة االداري و

 الخاصه االلغاء وطلبات االصدار و طلبات و العقود علي التوقيع حق له يكون ان علي الموافقه تم كما المعلومات تامين

 يخص ما كل و بهم الخاصه السر كلمات و ادواتهم استالم كذا و االليكتروني الختم او االليكتروني التوقيع باستصدار

 2823   برقم    20210103:  تاريخ ، الختم عن المسؤل المدير هو يكون و االليكتروني الختم او االليكتروني التوقيع

 بالتوقيع يتعلق ما كل و بالشركة الخاص االليكتروني  مالى مدير  مساهمة شركة  مهدي محمد سعيد احمد -  3

 2823   برقم    20210103:  تاريخ ، الشركة باسم االليكتروني

 رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حامد عبده سيد ياسر -  4

 وغير الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق مجتمعين او منفردين  المنتدب والعضو االدارة مجلس

 على والتوقيع وااليداع والسحب الشركة باسم الحسابات فتح فى البنوك مع والتعامل  والخاص العام والقطاع الحكومية

 االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة ابرام فى الحق ولهما واالقتراض والرهن الشيكات

 ، وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين

 5896   برقم    20210103:  تاريخ

 مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شافعى حامد عبده سيد -  5

 الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق مجتمعين او منفردين  المنتدب والعضو االدارة

 الشيكات على والتوقيع وااليداع والسحب الشركة باسم الحسابات فتح فى البنوك مع والتعامل  والخاص العام والقطاع

 تعيين االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة ابرام فى الحق ولهما واالقتراض والرهن

:  تاريخ ، وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف

 5896   برقم    20210103

 الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المنعم عبد العال ابو عاشور حنان -  6

 وغير الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق مجتمعين او منفردين  المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس

 على والتوقيع وااليداع والسحب الشركة باسم الحسابات فتح فى البنوك عم والتعامل  والخاص العام والقطاع الحكومية

 االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة ابرام فى الحق ولهما واالقتراض والرهن الشيكات

 ، وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين

 5896   برقم    20210103:  تاريخ

 التجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حامد عبده سيد ياسر -  7

 جميع شراء فى الحق ولهما االجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام

 مصلحة امام بيعها عقود على والتوقيع وبيعها واالراضى والسيارات والعقارات والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد

 عدة يعين ان فى الحق االدارة ولمجلس ماسبق بعض او كل فى الفير توكيل فى الحق ولهما والتوثيق العقارى الشهر

    20210103:  تاريخ ،.  اومجتمعين منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان اومفوضين وكالء او مديرين

 5896   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شافعى حامد عبده سيد -  8

 جميع شراء فى الحق ولهما االجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام

 مصلحة امام بيعها عقود على والتوقيع وبيعها واالراضى والسيارات والعقارات والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد

 عدة يعين ان فى الحق االدارة ولمجلس ماسبق بعض او كل فى الفير توكيل فى الحق ولهما والتوثيق العقارى الشهر

    20210103:  تاريخ ،.  اومجتمعين منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان اومفوضين وكالء او مديرين

 5896   برقم

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المنعم عبد العال ابو عاشور حنان -  9

 شراء فى الحق ولهما االجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التجارية

 امام بيعها عقود على والتوقيع وبيعها واالراضى والسيارات والعقارات والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع

 يعين ان فى الحق االدارة ولمجلس ماسبق بعض او كل فى الفير توكيل فى الحق ولهما والتوثيق العقارى الشهر مصلحة

:  تاريخ ،.  اومجتمعين منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان اومفوضين وكالء او مديرين عدة

 5896   برقم    20210103

   برقم    20210103:  تاريخ ، منتدب عضو و  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حامد عبده سيد ياسر -  10

5896 

   برقم    20210103:  تاريخ ، منتدب عضو و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شافعى حامد عبده سيد -  11

5896 

    20210103:  تاريخ ، منتدب عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المنعم عبد العال ابو عاشور حنان -  12

 5896   برقم

 من بدال القومي االستثمار بنك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  درويش حسن الدين عز رأفت -  13

 5300   برقم    20210104:  تاريخ ، امين سمير مني/  االستاذه السيده

 من بدال القومي االستثمار بنك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  درويش حسن الدين عز رأفت -  14

 5300   برقم    20210104:  تاريخ ، امين رسمي مني/  االستاذه السيده

 من بدال القومي االستثمار بنك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  درويش حسن الدين عز رأفت -  15

 5300   برقم    20210104:  تاريخ ، امين سمير مني/  االستاذه السيده

 السيده من بدال القومي االستثمار بنك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على حسين احمد محمد -  16

 5300   برقم    20210104:  تاريخ ، امين سمير مني/  االستاذه

 السيده من بدال القومي االستثمار بنك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على حسين احمد محمد -  17

 5300   برقم    20210104:  تاريخ ، امين سمير مني/  االستاذه

 السيده من بدال القومي االستثمار بنك عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على حسين احمد محمد -  18

 5300   برقم    20210104:  تاريخ ، امين سمير مني/  االستاذه

 السيد من بدال للتامين مصر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  درويش حسن الدين عز رأفت -  19

 5300   برقم    20210104:  تاريخ ، محمد اسماعيل حسني/ اللواء

 السيد من بدال للتامين مصر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  درويش حسن الدين عز رأفت -  20

 5300   برقم    20210104:  تاريخ ، محمد اسماعيل حسني/ اللواء

 السيد من بدال للتامين مصر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  درويش حسن الدين عز رأفت -  21

 5300   برقم    20210104:  تاريخ ، محمد اسماعيل حسني/ اللواء

/ اللواء السيد من بدال للتامين مصر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على حسين احمد محمد -  22

 5300   برقم    20210104:  تاريخ ، محمد اسماعيل حسني

/ اللواء السيد من بدال للتامين مصر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على حسين احمد محمد -  23

 5300   برقم    20210104:  تاريخ ، محمد اسماعيل حسني

/ اللواء السيد من بدال للتامين مصر شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على حسين احمد محمد -  24

 5300   برقم    20210104:  تاريخ ، محمد اسماعيل حسني

 السيد من بدال القابضه الشرقيون لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عامر على محمد محمد محمد -  25

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خميس فريد محمد/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 السيد من بدال القابضه الشرقيون لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عامر على محمد محمد محمد -  26

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خميس فريد محمد/ 

 السيد من بدال القابضه الشرقيون لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عامر على محمد محمد محمد -  27

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خميس فريد محمد/ 

 السيد من بدال القابضه الشرقيون لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عامر على محمد محمد محمد -  28

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خميس فريد محمد/ 

 السيد من بدال القابضه الشرقيون لشركة ممثال  ادارة مجلس وعض  مساهمة شركة  عامر على محمد محمد محمد -  29

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خميس فريد محمد/ 

 من بدال القابضه الشرقيون لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجمل احمد محمد سمير سوزان -  30

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خميس فريد محمد/  السيد

 من بدال القابضه الشرقيون لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجمل احمد محمد سمير سوزان -  31

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خميس فريد محمد/  السيد

 من بدال القابضه الشرقيون لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجمل احمد محمد سمير سوزان -  32

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خميس فريد محمد/  السيد

 من بدال القابضه الشرقيون لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجمل احمد محمد سمير سوزان -  33

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خميس فريد محمد/  السيد

 من بدال القابضه الشرقيون لشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجمل احمد محمد سمير سوزان -  34

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خميس فريد محمد/  السيد

)  الطبيعيه للغازات المصريه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عامر على محمد محمد محمد -  35

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خطاب متولي محسن/  م من بدال(  جاسكو

)  الطبيعيه للغازات المصريه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عامر على محمد محمد محمد -  36

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خطاب متولي محسن/  م من بدال(  جاسكو

)  الطبيعيه للغازات المصريه للشركة ممثال  ادارة جلسم عضو  مساهمة شركة  عامر على محمد محمد محمد -  37

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خطاب متولي محسن/  م من بدال(  جاسكو

)  الطبيعيه للغازات المصريه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عامر على محمد محمد محمد -  38

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خطاب متولي محسن/  م من بدال(  جاسكو

)  الطبيعيه للغازات المصريه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عامر على محمد محمد محمد -  39

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خطاب متولي محسن/  م من بدال(  جاسكو

)  الطبيعيه للغازات المصريه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجمل احمد محمد سمير سوزان -  40

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خطاب متولي محسن/  م من بدال(  جاسكو

)  الطبيعيه للغازات المصريه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجمل احمد محمد سمير سوزان -  41

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خطاب متولي محسن/  م من بدال(  جاسكو

)  الطبيعيه للغازات المصريه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجمل احمد محمد سمير سوزان -  42

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خطاب متولي محسن/  م من بدال(  جاسكو

)  الطبيعيه للغازات المصريه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجمل احمد محمد سمير سوزان -  43

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خطاب متولي محسن/  م من بدال(  جاسكو

)  الطبيعيه للغازات المصريه للشركة ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجمل احمد محمد سمير سوزان -  44

 106   برقم    20210104:  تاريخ ، خطاب متولي محسن/  م من بدال(  جاسكو

 حق منفردا ، اإلدارة مجلس عضو - ضو بولس رفيق للسيد  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  45

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 حق وكذلك أغراضها، وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 ، ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها، الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع

 42950   برقم    20210104:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حق منفردا ، اإلدارة مجلس عضو - ضو بولس رفيق للسيد  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  46

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 حق وكذلك أغراضها، وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 ، ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها، الشركة اسمب السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 حق منفردا ، اإلدارة مجلس عضو - ضو بولس رفيق للسيد  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  47

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 حق وكذلك أغراضها، وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 ، ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها، الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 حق منفردا ، اإلدارة مجلس عضو - ضو بولس رفيق للسيد  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  48

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 حق وكذلك أغراضها، وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 ، ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها، الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 حق منفردا ، اإلدارة مجلس عضو - ضو بولس رفيق للسيد  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  49

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 حق وكذلك أغراضها، وضمن الشركة باسم ذلك وكل لمصارفوا البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 ، ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها، الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 حق منفردا ، اإلدارة مجلس عضو - ضو بولس رفيق للسيد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  50

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 حق وكذلك أغراضها، وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 ، ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها، الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 حق منفردا ، اإلدارة مجلس عضو - ضو بولس رفيق للسيد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  51

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 حق وكذلك أغراضها، وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 ، ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها، الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 حق منفردا ، اإلدارة مجلس عضو - ضو بولس رفيق للسيد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  52

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 حق وكذلك أغراضها، وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 ، ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها، الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 حق منفردا ، اإلدارة مجلس عضو - ضو بولس رفيق للسيد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  53

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 حق وكذلك أغراضها، وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها، الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 حق منفردا ، اإلدارة مجلس عضو - ضو بولس رفيق للسيد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  54

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 حق وكذلك أغراضها، وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 ، ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها، الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 العقود كافة وإبرام وأجورهم، مرتباتهم وتحديد الشركة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  55

 وشهادات خطابات إصدار في الحق وكذلك باآلجل، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

:  تاريخ ، أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق منفردا   أيضا   وله ولمصلحتها، الشركة باسم واألراضي

 42950   برقم    20210104

 العقود كافة وإبرام وأجورهم، مرتباتهم وتحديد الشركة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  56

 وشهادات خطابات إصدار في الحق وكذلك باآلجل، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان

 العقارية اوممتلكاته الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

:  تاريخ ، أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق منفردا   أيضا   وله ولمصلحتها، الشركة باسم واألراضي

 42950   برقم    20210104

 العقود كافة وإبرام وأجورهم، مرتباتهم وتحديد الشركة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  57

 وشهادات خطابات إصدار في الحق وكذلك باآلجل، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

:  تاريخ ، أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق منفردا   أيضا   وله ولمصلحتها، الشركة باسم واألراضي

 42950   برقم    20210104

 العقود كافة وإبرام وأجورهم، مرتباتهم وتحديد الشركة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  58

 وشهادات خطابات إصدار في الحق وكذلك باآلجل، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

:  تاريخ ، أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق منفردا   أيضا   وله ولمصلحتها، الشركة باسم واألراضي

 42950   برقم    20210104

 العقود كافة وإبرام وأجورهم، مرتباتهم وتحديد الشركة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  59

 وشهادات خطابات إصدار في الحق وكذلك باآلجل، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

:  تاريخ ، أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق منفردا   أيضا   وله ولمصلحتها، الشركة باسم واألراضي

 42950   برقم    20210104

 العقود كافة وإبرام وأجورهم، مرتباتهم وتحديد الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  60

 وشهادات خطابات إصدار في الحق وكذلك باآلجل، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

:  تاريخ ، أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق منفردا   أيضا   وله ولمصلحتها، الشركة باسم واألراضي

 42950   برقم    20210104

 العقود كافة وإبرام وأجورهم، مرتباتهم وتحديد الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  61

 وشهادات خطابات إصدار في الحق وكذلك باآلجل، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ عودف قبض وحق ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

:  تاريخ ، أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق منفردا   أيضا   وله ولمصلحتها، الشركة باسم واألراضي

 42950   برقم    20210104

 العقود كافة وإبرام وأجورهم، مرتباتهم وتحديد الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  62

 وشهادات خطابات إصدار في الحق وكذلك باآلجل، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

:  تاريخ ، أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق منفردا   أيضا   وله ولمصلحتها، الشركة باسم واألراضي

 42950   برقم    20210104

 العقود كافة وإبرام وأجورهم، مرتباتهم وتحديد الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  63

 وشهادات خطابات إصدار في الحق وكذلك باآلجل، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

:  تاريخ ، أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق منفردا   أيضا   وله ولمصلحتها، الشركة باسم واألراضي

 42950   برقم    20210104

 العقود كافة وإبرام وأجورهم، مرتباتهم وتحديد الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  64

 وشهادات خطابات إصدار في الحق وكذلك باآلجل، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد

:  تاريخ ، أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق منفردا   أيضا   وله ولمصلحتها، الشركة باسم واألراضي

 42950   برقم    20210104

 منفردا   ضو بولس رفيق السيد تفويض تم كما. ذكر ما بعض  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  65

 األرض شامل الدرفلة مصنع في والمتمثّل الكوستيل لشركة اإلنتاجي الفرع ملكية بنقل الخاصة اإلجراءات كافة انهاء في

 عتاقة - السويس منطقة في الكائنة(  مربع متر 11/100 و عشر وأحد الفا وتسعة ثالثمائة فقط)  2م309011.11 بمساحة

: الشرقي لحد(3(ا   EW2 طريق: الجنوبي الحد( 2) الكهرباء، أبراج حرم: الشمالي الحد( 1: )اآلتية بالحدود والمحدودة

:  تاريخ ، المشروعات، لجهاز تابعة مخططة غير أرض: الغربي الحد( 4) طريق،+  للصلب السويس مصنع

 42950   برقم    20210104

 منفردا   ضو بولس رفيق السيد تفويض تم كما. ذكر ما بعض  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  66

 األرض شامل الدرفلة مصنع في والمتمثّل الكوستيل لشركة اإلنتاجي الفرع ملكية بنقل الخاصة اإلجراءات كافة انهاء في

 عتاقة - السويس منطقة في الكائنة(  مربع متر 11/100 و عشر وأحد الفا وتسعة ثالثمائة فقط)  2م309011.11 بمساحة

: الشرقي لحد(3(ا   EW2 طريق: الجنوبي الحد( 2) الكهرباء، أبراج حرم: الشمالي الحد( 1: )اآلتية بالحدود والمحدودة

:  تاريخ ، المشروعات، لجهاز تابعة مخططة غير أرض: الغربي الحد( 4) طريق،+  للصلب السويس مصنع

 42950   برقم    20210104

 منفردا   ضو بولس رفيق السيد تفويض تم كما. ذكر ما بعض  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  67

 األرض شامل الدرفلة مصنع في والمتمثّل الكوستيل لشركة اإلنتاجي الفرع ملكية بنقل الخاصة اإلجراءات كافة انهاء في

 عتاقة - السويس منطقة في الكائنة(  مربع متر 11/100 و عشر وأحد الفا وتسعة ثالثمائة فقط)  2م309011.11 بمساحة

: الشرقي لحد(3(ا   EW2 طريق: الجنوبي الحد( 2) الكهرباء، أبراج حرم: الشمالي الحد( 1: )اآلتية بالحدود والمحدودة

:  تاريخ ، المشروعات، لجهاز تابعة مخططة غير أرض: الغربي الحد( 4) طريق،+  للصلب السويس مصنع

 42950   برقم    20210104

 منفردا   ضو لسبو رفيق السيد تفويض تم كما. ذكر ما بعض  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  68

 األرض شامل الدرفلة مصنع في والمتمثّل الكوستيل لشركة اإلنتاجي الفرع ملكية بنقل الخاصة اإلجراءات كافة انهاء في

 عتاقة - السويس منطقة في الكائنة(  مربع متر 11/100 و عشر وأحد الفا وتسعة ثالثمائة فقط)  2م309011.11 بمساحة

: الشرقي لحد(3(ا   EW2 طريق: الجنوبي الحد( 2) الكهرباء، أبراج حرم: الشمالي الحد( 1: )اآلتية بالحدود والمحدودة

:  تاريخ ، المشروعات، لجهاز تابعة مخططة غير أرض: الغربي الحد( 4) طريق،+  للصلب السويس مصنع

 42950   برقم    20210104



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 منفردا   ضو بولس رفيق السيد تفويض تم كما. ذكر ما بعض  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  69

 األرض شامل الدرفلة مصنع في والمتمثّل الكوستيل لشركة اإلنتاجي الفرع ملكية بنقل الخاصة اإلجراءات كافة انهاء في

 عتاقة - السويس منطقة في الكائنة(  مربع متر 11/100 و عشر وأحد الفا وتسعة ثالثمائة فقط)  2م309011.11 بمساحة

: الشرقي لحد(3(ا   EW2 طريق: الجنوبي الحد( 2) الكهرباء، أبراج حرم: الشمالي الحد( 1: )اآلتية بالحدود والمحدودة

:  تاريخ ، المشروعات، لجهاز تابعة مخططة غير أرض: الغربي الحد( 4) طريق،+  للصلب السويس مصنع

 42950   برقم    20210104

 ضو بولس رفيق السيد تفويض تم كما. ذكر ما بعض  ادارة مجلس عضو  ساهمةم شركة  ضو بولس رفيق -  70

 شامل الدرفلة مصنع في والمتمثّل الكوستيل لشركة اإلنتاجي الفرع ملكية بنقل الخاصة اإلجراءات كافة انهاء في منفردا  

 منطقة في الكائنة(  مربع متر 11/100 و عشر وأحد الفا وتسعة ثالثمائة فقط)  2م309011.11 بمساحة األرض

   EW2 طريق: الجنوبي الحد( 2) الكهرباء، أبراج حرم: الشمالي الحد( 1: )اآلتية بالحدود والمحدودة عتاقة - السويس

 ، المشروعات، لجهاز تابعة مخططة غير أرض: الغربي الحد( 4) طريق،+  للصلب السويس مصنع: الشرقي لحد(3(ا

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 ضو بولس رفيق السيد تفويض تم كما. ذكر ما بعض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  71

 شامل الدرفلة مصنع في والمتمثّل الكوستيل لشركة اإلنتاجي الفرع ملكية بنقل الخاصة اإلجراءات كافة انهاء في منفردا  

 منطقة في الكائنة(  مربع متر 11/100 و عشر وأحد الفا وتسعة ثالثمائة فقط)  2م309011.11 بمساحة األرض

   EW2 طريق: الجنوبي الحد( 2) الكهرباء، أبراج حرم: الشمالي الحد( 1: )اآلتية بالحدود والمحدودة عتاقة - السويس

 ، المشروعات، لجهاز تابعة مخططة غير أرض: الغربي الحد( 4) طريق،+  للصلب السويس مصنع: الشرقي لحد(3(ا

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 ضو بولس رفيق السيد تفويض تم كما. ذكر ما بعض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  72

 شامل الدرفلة مصنع في والمتمثّل الكوستيل لشركة اإلنتاجي الفرع ملكية بنقل الخاصة اإلجراءات كافة انهاء في منفردا  

 منطقة في الكائنة(  مربع متر 11/100 و عشر وأحد الفا وتسعة ثالثمائة فقط)  2م309011.11 بمساحة األرض

   EW2 طريق: الجنوبي الحد( 2) الكهرباء، أبراج حرم: الشمالي الحد( 1: )اآلتية بالحدود والمحدودة عتاقة - السويس

 ، المشروعات، لجهاز تابعة مخططة غير أرض: الغربي الحد( 4) طريق،+  للصلب السويس مصنع: الشرقي لحد(3(ا

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 ضو بولس رفيق السيد تفويض تم كما. ذكر ما بعض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  73

 شامل الدرفلة مصنع في والمتمثّل الكوستيل لشركة اإلنتاجي الفرع ملكية بنقل الخاصة اإلجراءات كافة انهاء في منفردا  

 منطقة في الكائنة(  مربع متر 11/100 و عشر وأحد الفا وتسعة ثالثمائة فقط)  2م309011.11 بمساحة األرض

   EW2 طريق: الجنوبي الحد( 2) الكهرباء، أبراج حرم: الشمالي الحد( 1: )اآلتية بالحدود والمحدودة عتاقة - السويس

 ، المشروعات، لجهاز تابعة مخططة غير أرض: الغربي الحد( 4) طريق،+  للصلب السويس مصنع: الشرقي لحد(3(ا

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 ضو بولس رفيق السيد تفويض تم كما. ذكر ما بعض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  74

 شامل الدرفلة مصنع في والمتمثّل الكوستيل لشركة اإلنتاجي الفرع ملكية بنقل الخاصة اإلجراءات كافة انهاء في منفردا  

 منطقة في الكائنة(  مربع متر 11/100 و عشر وأحد الفا وتسعة ثالثمائة فقط)  2م309011.11 بمساحة األرض

   EW2 طريق: الجنوبي الحد( 2) الكهرباء، أبراج حرم: الشمالي الحد( 1: )اآلتية بالحدود والمحدودة عتاقة - السويس

 ، المشروعات، لجهاز تابعة مخططة غير أرض: الغربي الحد( 4) طريق،+  للصلب السويس مصنع: الشرقي لحد(3(ا

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 السويس لشركة بيعه والسابق ومشتمالته االنتاج وخط  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  75

 موافقة عن التنازل وتفويضه كما ،2019/9/5 في المؤرخ العمومية الجمعية قرار بموجب 2019/12/21 بتاريخ للصلب

 رقم الصناعي والسجل  2019/7/14 تاريخ/ 819042302007072/ رقم التشغيل ورخصة الصناعية التنمية

 كما للصلب، السويس شركة لصالح للرخصة والمعنوية المادية المقومات وكافة 2019/8/8 تاريخ 46091/2019

 امام وتسجيلها الملكية نقل اجراءات إلنهاء الالزمة المكلية نقل إجراءات إلنهاء المطلوبة التوكيالت على التوقيع وتفويضه

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ، الشهر

 السويس لشركة بيعه والسابق ومشتمالته االنتاج وخط  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  76

 موافقة عن التنازل وتفويضه كما ،2019/9/5 في المؤرخ العمومية الجمعية قرار بموجب 2019/12/21 بتاريخ للصلب

 رقم الصناعي والسجل  2019/7/14 تاريخ/ 819042302007072/ رقم التشغيل ورخصة الصناعية التنمية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كما للصلب، السويس شركة لصالح للرخصة والمعنوية المادية المقومات وكافة 2019/8/8 تاريخ 46091/2019

 امام وتسجيلها الملكية نقل اجراءات إلنهاء الالزمة المكلية نقل إجراءات إلنهاء المطلوبة التوكيالت على التوقيع وتفويضه

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ، الشهر

 السويس لشركة بيعه والسابق ومشتمالته االنتاج وخط  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  77

 موافقة عن التنازل وتفويضه كما ،2019/9/5 في المؤرخ العمومية الجمعية قرار بموجب 2019/12/21 بتاريخ للصلب

 رقم الصناعي والسجل  2019/7/14 تاريخ/ 819042302007072/ رقم التشغيل ورخصة الصناعية التنمية

 كما للصلب، السويس شركة لصالح للرخصة والمعنوية المادية المقومات فةوكا 2019/8/8 تاريخ 46091/2019

 امام وتسجيلها الملكية نقل اجراءات إلنهاء الالزمة المكلية نقل إجراءات إلنهاء المطلوبة التوكيالت على التوقيع وتفويضه

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ، الشهر

 السويس لشركة بيعه والسابق ومشتمالته االنتاج وخط  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  78

 موافقة عن التنازل وتفويضه كما ،2019/9/5 في المؤرخ العمومية الجمعية قرار بموجب 2019/12/21 بتاريخ للصلب

 رقم الصناعي والسجل  2019/7/14 تاريخ/ 819042302007072/ رقم التشغيل ورخصة الصناعية التنمية

 كما للصلب، السويس شركة لصالح للرخصة والمعنوية المادية المقومات وكافة 2019/8/8 تاريخ 46091/2019

 امام وتسجيلها الملكية نقل اجراءات إلنهاء الالزمة المكلية نقل إجراءات إلنهاء المطلوبة التوكيالت على التوقيع وتفويضه

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ، الشهر

 السويس لشركة بيعه والسابق ومشتمالته االنتاج وخط  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  79

 موافقة عن التنازل وتفويضه كما ،2019/9/5 في المؤرخ العمومية الجمعية قرار بموجب 2019/12/21 بتاريخ للصلب

 رقم الصناعي والسجل  2019/7/14 تاريخ/ 819042302007072/ رقم التشغيل ورخصة الصناعية التنمية

 كما للصلب، السويس شركة لصالح للرخصة والمعنوية المادية المقومات وكافة 2019/8/8 تاريخ 46091/2019

 امام وتسجيلها الملكية نقل اجراءات إلنهاء الالزمة المكلية نقل إجراءات إلنهاء المطلوبة التوكيالت على التوقيع وتفويضه

 42950   برقم    20210104 : تاريخ ، الشهر

 السويس لشركة بيعه والسابق ومشتمالته االنتاج وخط  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  80

 موافقة عن التنازل وتفويضه كما ،2019/9/5 في المؤرخ العمومية الجمعية قرار بموجب 2019/12/21 بتاريخ للصلب

 رقم الصناعي والسجل  2019/7/14 تاريخ/ 819042302007072/ رقم التشغيل ورخصة الصناعية التنمية

 كما للصلب، السويس شركة لصالح للرخصة والمعنوية المادية المقومات وكافة 2019/8/8 تاريخ 46091/2019

 امام وتسجيلها الملكية نقل اجراءات إلنهاء الالزمة المكلية نقل إجراءات إلنهاء المطلوبة التوكيالت على التوقيع وتفويضه

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ، الشهر

 السويس لشركة بيعه والسابق ومشتمالته االنتاج وخط  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  81

 موافقة عن التنازل وتفويضه كما ،2019/9/5 في المؤرخ العمومية الجمعية قرار بموجب 2019/12/21 بتاريخ للصلب

 رقم الصناعي والسجل  2019/7/14 تاريخ/ 819042302007072/ رقم التشغيل ورخصة الصناعية التنمية

 كما للصلب، السويس شركة لصالح للرخصة والمعنوية المادية المقومات وكافة 2019/8/8 تاريخ 46091/2019

 امام وتسجيلها الملكية نقل اجراءات إلنهاء ةالالزم المكلية نقل إجراءات إلنهاء المطلوبة التوكيالت على التوقيع وتفويضه

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ، الشهر

 السويس لشركة بيعه والسابق ومشتمالته االنتاج وخط  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  82

 موافقة عن التنازل وتفويضه كما ،2019/9/5 في المؤرخ العمومية الجمعية قرار بموجب 2019/12/21 بتاريخ للصلب

 رقم الصناعي والسجل  2019/7/14 تاريخ/ 819042302007072/ رقم التشغيل ورخصة الصناعية التنمية

 كما للصلب، السويس شركة لصالح للرخصة والمعنوية المادية المقومات وكافة 2019/8/8 تاريخ 46091/2019

 امام وتسجيلها الملكية نقل اجراءات إلنهاء الالزمة المكلية نقل إجراءات إلنهاء المطلوبة التوكيالت على التوقيع وتفويضه

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ، الشهر

 السويس لشركة بيعه والسابق ومشتمالته االنتاج وخط  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  83

 موافقة عن التنازل وتفويضه كما ،2019/9/5 في المؤرخ العمومية الجمعية قرار بموجب 2019/12/21 بتاريخ للصلب

 رقم الصناعي والسجل  2019/7/14 تاريخ/ 819042302007072/ رقم التشغيل ورخصة الصناعية التنمية

 كما للصلب، السويس شركة لصالح للرخصة والمعنوية المادية المقومات وكافة 2019/8/8 تاريخ 46091/2019

 امام وتسجيلها الملكية نقل اجراءات إلنهاء الالزمة المكلية نقل إجراءات إلنهاء المطلوبة التوكيالت على التوقيع وتفويضه

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ، الشهر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 السويس لشركة بيعه والسابق ومشتمالته االنتاج وخط  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  84

 موافقة عن التنازل وتفويضه كما ،2019/9/5 في المؤرخ العمومية الجمعية قرار بموجب 2019/12/21 بتاريخ للصلب

 رقم الصناعي والسجل  2019/7/14 تاريخ/ 819042302007072/ رقم التشغيل ورخصة الصناعية التنمية

 كما للصلب، السويس شركة لصالح للرخصة والمعنوية المادية المقومات وكافة 2019/8/8 تاريخ 46091/2019

 امام وتسجيلها الملكية نقل اجراءات إلنهاء الالزمة المكلية نقل إجراءات إلنهاء المطلوبة التوكيالت على التوقيع وتفويضه

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ، الشهر

 .حكومية غير او حكومية اخرى جهة اي او العقاري  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  85

 ومتحدين مجتمعين المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم والسيد اإلدارة مجلس رئيس عون حنا جوزف وللسيد

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 ، وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 .حكومية غير او حكومية اخرى جهة اي او العقاري  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  86

 ومتحدين مجتمعين المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم والسيد اإلدارة مجلس رئيس عون حنا جوزف وللسيد

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص اعوالقط

 ، وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 .حكومية غير او حكومية اخرى جهة اي او العقاري  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  87

 ومتحدين مجتمعين المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم والسيد اإلدارة مجلس رئيس عون حنا جوزف وللسيد

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 ، وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 .حكومية غير او حكومية اخرى جهة اي او العقاري  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  88

 ومتحدين مجتمعين المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم والسيد اإلدارة مجلس رئيس عون حنا جوزف وللسيد

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 ، وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 .حكومية غير او حكومية اخرى جهة اي او العقاري  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  89

 ومتحدين مجتمعين المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم والسيد اإلدارة مجلس رئيس عون حنا جوزف وللسيد

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 ، وكذلك أغراضها وضمن ةالشرك باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 .حكومية غير او حكومية اخرى جهة اي او العقاري  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  90

 ومتحدين مجتمعين المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم والسيد اإلدارة مجلس رئيس عون حنا جوزف وللسيد

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 ، وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 .حكومية غير او حكومية اخرى جهة اي او العقاري  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  91

 ومتحدين مجتمعين المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم والسيد اإلدارة مجلس رئيس عون حنا جوزف وللسيد

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 .حكومية غير او حكومية اخرى جهة اي او العقاري  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  92

 ومتحدين مجتمعين المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم والسيد اإلدارة مجلس رئيس عون حنا جوزف وللسيد

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 ، وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 .حكومية غير او حكومية اخرى جهة اي او العقاري  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  93

 ومتحدين مجتمعين المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم والسيد اإلدارة مجلس رئيس عون حنا جوزف وللسيد

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 ، وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 .حكومية غير او حكومية اخرى جهة اي او العقاري  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  94

 ومتحدين مجتمعين المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم والسيد اإلدارة مجلس رئيس عون حنا جوزف وللسيد

 األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق

 وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 ، وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الحسابات وغلق

 42950   برقم    20210104:  تاريخ

 الشركة باسم السيارات وشراء بيع ودعق على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  95

 العقود كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها

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

 . ذكر ما

 وحق ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

:  تاريخ ، التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 42950   برقم    20210104

 الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  96

 العقود كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها

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

 . ذكر ما

 وحق ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

:  تاريخ ، التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 42950   برقم    20210104

 الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  97

 العقود كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها

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

 . ذكر ما

 وحق ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

:  تاريخ ، التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 42950   برقم    20210104

 الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  98

 العقود كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها

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

 . ذكر ما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وحق ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

:  تاريخ ، التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 42950   برقم    20210104

 الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  99

 العقود كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها

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

 . ذكر ما

 وحق ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

:  تاريخ ، التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 42950   برقم    20210104

 الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  100

 العقود كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها

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

 . ذكر ما

 وحق ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

:  تاريخ ، التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة سديدوت وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 42950   برقم    20210104

 الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  101

 العقود كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها

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

 . ذكر ما

 وحق ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

:  تاريخ ، التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 42950   برقم    20210104

 الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  102

 العقود كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها

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

 . ذكر ما

 وحق ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

:  تاريخ ، التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 42950   برقم    20210104

 الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  103

 العقود كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك اولمصلحته

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

 . ذكر ما

 وحق ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

:  تاريخ ، التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 42950   برقم    20210104

 الشركة باسم السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  104

 العقود كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها

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

 . ذكر ما

 وحق ولمصلحتها الشركة بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

:  تاريخ ، التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 42950   برقم    20210104



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  105

 ما بعض أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية

 .ذكر

 مجتمعين اإلدارة مجلس عضو  واكيم ادمون خيرهللا وللسيد المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم وللسيد

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق ومتحدين

:  تاريخ ، والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال
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 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  106

 ما بعض أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية

 .ذكر

 مجتمعين اإلدارة مجلس عضو  واكيم ادمون خيرهللا وللسيد المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم وللسيد

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق ومتحدين

:  تاريخ ، والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال
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 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  107

 ما بعض أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية

 .ذكر

 مجتمعين اإلدارة مجلس عضو  واكيم ادمون خيرهللا وللسيد المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم وللسيد

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق ومتحدين

:  تاريخ ، والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال
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 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  108

 ما بعض أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية

 .ذكر

 مجتمعين اإلدارة مجلس عضو  واكيم ادمون خيرهللا وللسيد المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل تمحا وللسيد

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق ومتحدين

:  تاريخ ، والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال
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 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  109

 ما بعض أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية

 .ذكر

 مجتمعين اإلدارة مجلس عضو  واكيم ادمون خيرهللا وللسيد المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم وللسيد

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق ومتحدين

:  تاريخ ، والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال
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 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  110

 ما بعض أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية

 .ذكر

 مجتمعين اإلدارة مجلس عضو  واكيم ادمون خيرهللا وللسيد المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم وللسيد

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق ومتحدين

:  تاريخ ، والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال
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 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  111

 ما بعض أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة مباس واألراضي العقارية

 .ذكر

 مجتمعين اإلدارة مجلس عضو  واكيم ادمون خيرهللا وللسيد المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم وللسيد

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق ومتحدين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال
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 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  112

 ما بعض أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية

 .ذكر

 مجتمعين اإلدارة مجلس عضو  واكيم ادمون خيرهللا وللسيد المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم وللسيد

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق ومتحدين

:  تاريخ ، والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال
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 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  113

 ما بعض أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية

 .ذكر

 مجتمعين اإلدارة مجلس عضو  واكيم ادمون خيرهللا وللسيد المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم وللسيد

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق ينومتحد

:  تاريخ ، والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال

 42950   برقم    20210104

 وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  114

 ما بعض أو كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية

 .ذكر

 مجتمعين اإلدارة مجلس عضو  واكيم ادمون خيرهللا وللسيد المنتدب اإلدارة مجلس عضو  حاتم خليل حاتم وللسيد

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل حق ومتحدين

:  تاريخ ، والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال
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 التعامل صور وكافة الحسابات وغلق وفتح الشيكات على  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  115

 السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم

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

 . ذكر ما بعض

    20210104:  تاريخ ، بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

 42950   برقم

 التعامل صور وكافة الحسابات وغلق وفتح الشيكات على  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  116

 السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم

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

 . ذكر ما بعض

    20210104:  تاريخ ، بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

 42950   برقم

 التعامل صور وكافة الحسابات وغلق وفتح الشيكات على  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  117

 السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم

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

 . ذكر ما بعض

    20210104:  تاريخ ، بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

 42950   برقم

 التعامل صور وكافة الحسابات وغلق وفتح الشيكات على  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  118

 السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 . ذكر ما بعض

    20210104:  تاريخ ، بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

 42950   برقم

 التعامل صور وكافة الحسابات وغلق وفتح الشيكات على  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  119

 السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق وكذلك أغراضها وضمن كةالشر باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم

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

 . ذكر ما بعض

    20210104:  تاريخ ، بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

 42950   برقم

 التعامل صور وكافة الحسابات وغلق وفتح الشيكات على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  120

 السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم

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

 . ذكر ما بعض

    20210104:  تاريخ ، بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

 42950   برقم

 التعامل صور وكافة الحسابات وغلق وفتح الشيكات على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  121

 السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم

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

 . ذكر ما بعض

    20210104:  تاريخ ، بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

 42950   برقم

 التعامل صور وكافة الحسابات وغلق وفتح الشيكات على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  122

 السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم

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

 . ذكر ما بعض

    20210104:  تاريخ ، بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

 42950   برقم

 التعامل صور وكافة الحسابات وغلق وفتح الشيكات على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  123

 السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم

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

 . ذكر ما بعض

    20210104:  تاريخ ، بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

 42950   برقم

 التعامل صور وكافة الحسابات وغلق وفتح الشيكات على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  124

 السيارات وشراء بيع عقود على التوقيع حق وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

 كافة وإبرام وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم

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

 . ذكر ما بعض

    20210104:  تاريخ ، بإسم والرهن القرض عقود على التوقيع وحق الضمان وشهادات خطابات إصدار في والحق

 42950   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  125

 الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية وممتلكاتها

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  126

 الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية وممتلكاتها

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  127

 الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية وممتلكاتها

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  128

 الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية وممتلكاتها

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة  ادارة مجلس عضو  تضامن شركة  ضو بولس رفيق -  129

 الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية وممتلكاتها

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  130

 الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية وممتلكاتها

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  131

 الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية وممتلكاتها

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  132

 الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية وممتلكاتها

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  133

 الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية وممتلكاتها

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق ولمصلحتها الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ضو بولس رفيق -  134

 الشركة ألصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 كل في الغير وعزل وتفويض توكيل حق مجتمعين لهما وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم واألراضي العقارية وممتلكاتها

 42950   برقم    20210104:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو

 و اإلدارة مجلس لرئيس  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  شاهين محمد العزيز عبد نبيل احمد -  135

 و الجهات جميع مع تعهداتها و الشركة معامالت على التوقيع حق( منفردين أو مجتمعين) المنتدبين اإلدارة مجلس أعضاء

 األصول و العقارات شراء و بيع و للغير التضامنية الكفالة دعقو و الرهن عقود على التوقيع و الرهن و اإلقتراض حق

 و الشراء و البيع عقود على العقاري الشهر أمام التوقيع و التصرفات كافة إجراء و السيارات و المنقوالت و الثابته

 و البيانات تحديث و بالبنك المودع المال رأس عن اإلفراج و إيداع و سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 4109   برقم    20210110:  تاريخ ، التوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مجلس أعضاء و اإلدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد مصطفى احمد مصطفى -  136

 اإلقتراض حق و الجهات جميع مع تعهداتها و الشركة معامالت على التوقيع حق( منفردين أو مجتمعين) المنتدبين اإلدارة

 و الثابته األصول و العقارات شراء و بيع و للغير التضامنية الكفالة عقود و الرهن عقود على التوقيع و الرهن و

 مع التعامل و الشراء و البيع عقود على العقاري الشهر أمام التوقيع و التصرفات كافة إجراء و السيارات و المنقوالت

 تاريخ ، التوقيع و البيانات تحديث و بالبنك المودع المال رأس عن اإلفراج و إيداع و سحب من والمصارف البنوك جميع

 4109   برقم    20210110: 

 المنتدبين اإلدارة مجلس أعضاء و اإلدارة مجلس لرئيس  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد مصطفي احمد هبه -  137

 و الرهن و اإلقتراض حق و الجهات جميع مع تعهداتها و الشركة معامالت على التوقيع حق( منفردين أو مجتمعين)

 و المنقوالت و الثابته األصول و العقارات شراء و بيع و للغير التضامنية الكفالة عقود و الرهن عقود على التوقيع

 البنوك جميع مع التعامل و الشراء و البيع عقود على العقاري الشهر أمام التوقيع و التصرفات كافة إجراء و السيارات

:  تاريخ ، التوقيع و البيانات تحديث و بالبنك المودع المال رأس عن اإلفراج و إيداع و سحب من والمصارف

 4109   برقم    20210110

 اإلدارة مجلس أعضاء و اإلدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عامر عطوة منصور سعاد -  138

 و اإلقتراض حق و الجهات جميع مع تعهداتها و الشركة معامالت على التوقيع حق( منفردين أو مجتمعين) المنتدبين

 المنقوالت و الثابته األصول و العقارات شراء و بيع و للغير التضامنية الكفالة عقود و الرهن عقود على التوقيع و الرهن

 البنوك جميع مع التعامل و الشراء و البيع عقود على العقاري الشهر أمام التوقيع و التصرفات كافة إجراء و السيارات و

:  تاريخ ، التوقيع و البيانات تحديث و بالبنك المودع المال رأس عن اإلفراج و إيداع و سحب من والمصارف

 4109   برقم    20210110

 غلق و فتح و الشيكات على  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  شاهين محمد العزيز عبد نبيل احمد -  139

 رئيس يمثل و بإسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع أيضا   له و البنكية التعامالت جميـع و البنكية الحسابات

    20210110:  تاريخ ،.  إختصاصاته بعض أو كل في الغير توكيل كذلك و الغير و القضاء أمام الشركة اإلدارة مجلس

 4109   برقم

 البنكية الحسابات غلق و فتح و الشيكات على  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد مصطفى احمد مصطفى -  140

 اإلدارة مجلس رئيس يمثل و بإسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع أيضا   له و البنكية التعامالت جميـع و

 4109   برقم    20210110:  تاريخ ،.  إختصاصاته بعض أو كل في الغير توكيل كذلك و الغير و القضاء أمام الشركة

 جميـع و البنكية الحسابات غلق و فتح و الشيكات على  منتدب عضو  مساهمة شركة  احمد مصطفي احمد هبه -  141

 أمام الشركة اإلدارة مجلس رئيس يمثل و بإسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع أيضا   له و البنكية التعامالت

 4109   برقم    20210110:  تاريخ ،.  إختصاصاته بعض أو كل في الغير توكيل كذلك و الغير و القضاء

 و البنكية الحسابات غلق و فتح و الشيكات على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عامر عطوة منصور سعاد -  142

 الشركة اإلدارة مجلس رئيس يمثل و بإسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع أيضا   له و البنكية التعامالت جميـع

 4109   برقم    20210110:  تاريخ ،.  إختصاصاته بعض أو كل في الغير توكيل كذلك و الغير و القضاء أمام

 3592   برقم    20210111:  تاريخ ، استقالته قبول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رفاعه فتحى عمر -  143

 3592   برقم    20210111:  تاريخ ، استقالته قبول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رفاعه فتحى عمر -  144

 3592   برقم    20210111:  تاريخ ، استقالته قبول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رفاعه فتحى عمر -  145

 3592   برقم    20210111:  تاريخ ، استقالته قبول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رفاعه فتحى عمر -  146

   برقم    20210111:  تاريخ ، استقالته قبول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على محمد فاروق سيد -  147

3592 

   برقم    20210111:  تاريخ ، استقالته قبول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على محمد فاروق سيد -  148
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  -1 من لكل والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الصياد على عوض الدين عصام -  283

 عصام شريف/  السيد -3 –.  الجزيري عمروالهام محمد محمود/  السيد  2 –.  الصياد علي عوض الدين عصام/  السيد

 حكوميه والغير الحكوميه الجهات امام اغرضها وضمن الشركه باسم املالتع في الحق ولهم - الصياد علي عوض الدين

 سحب من والمصاريف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 االقتراض حق علي التوقيع وكذلك الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع

 5440   برقم    20210111:  تاريخ ، وكافة

  -1 من لكل والتوقيع االداره حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الصياد على عوض الدين عصام -  284

 عصام شريف/  السيد -3 –.  الجزيري عمروالهام محمد محمود/  السيد  2 –.  الصياد علي عوض الدين عصام/  السيد

 حكوميه والغير الحكوميه الجهات امام اغرضها وضمن الشركه باسم التعامل في الحق ولهم - الصياد علي عوض الدين

 سحب من والمصاريف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالها بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 االقتراض حق علي التوقيع وكذلك الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع

 5440   برقم    20210111:  تاريخ ، وكافة

 البنوك مع والمعامالت العقود وجميع  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الصياد على عوض الدين عصام -  285

 ويحدد الشركه ووكالء مستخدمي عزلو تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري والسجل العقاري والشهر

 العقود كافة وابرام والنظاريه االذنيه المستندات كافة وتسديد وتحويل وتوقيع للمبالغ والدفع والقبض الحق ولهم مرتباتهم

 ما بعض او كل في الغير تفويض او لغير توكيل حق ولهم واالجل بالنقد سواء الشركه بمعامالت تتعلق التي والمشاركات

 . سبق

 عصام/  فالسيد والسيارات واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والرهن البيع عقود علي التوقيع حق اما -

 5440   برقم    20210111:  تاريخ ،( منفردا)  الصياد علي عوض الدين

 البنوك مع والمعامالت العقود وجميع  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الصياد على عوض الدين عصام -  286

 ويحدد الشركه ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري والسجل العقاري والشهر

 العقود كافة وابرام والنظاريه االذنيه المستندات كافة وتسديد وتحويل وتوقيع للمبالغ والدفع والقبض الحق ولهم مرتباتهم

 ما بعض او كل في الغير تفويض او لغير توكيل حق ولهم واالجل بالنقد سواء الشركه بمعامالت تتعلق التي والمشاركات

 . سبق

 عصام/  فالسيد والسيارات واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والرهن البيع عقود علي التوقيع حق اما -

 5440   برقم    20210111:  تاريخ ،( منفردا)  الصياد علي عوض الدين

 أعضاء يمثل -  االداره مجلس مدة تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  باتاجه يحيى بن حسن بن هشام -  287

 . الغير مع عالقتها فى الشركة اإلدارة مجلس

 الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردا والعضوالمنتدب االدارة مجلس رئيس باناجه يحي بن حسن بن هشام/وللسيد

 وللسيد العامه للجمعيه التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحه به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة

 الجهات جميع مع والتعامل اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردا المنتدب االدارةوالعضو مجلس رئيس

 78   برقم    20210112:  تاريخ ، االعمال وقطاع العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه

 أعضاء يمثل -  االداره مجلس مدة تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد احمد حامد عثمان حامد -  288

 . الغير مع عالقتها فى الشركة اإلدارة مجلس

 الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردا والعضوالمنتدب االدارة مجلس رئيس باناجه يحي بن حسن بن هشام/وللسيد

 وللسيد العامه للجمعيه التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحه به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة

 الجهات جميع مع والتعامل اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردا المنتدب االدارةوالعضو مجلس رئيس

 78   برقم    20210112:  تاريخ ، االعمال وقطاع العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أعضاء يمثل -  االداره مجلس مدة تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطوخى العظيم عبد محمد امنية -  289

 . الغير مع عالقتها فى الشركة اإلدارة مجلس

 الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردا والعضوالمنتدب االدارة مجلس رئيس باناجه يحي بن حسن بن هشام/وللسيد

 وللسيد العامه للجمعيه التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحه به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة

 الجهات جميع مع والتعامل اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردا المنتدب االدارةوالعضو مجلس رئيس

 78   برقم    20210112:  تاريخ ، االعمال وقطاع العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه

 وكذلك اشكالهم بكافه الخاص القطاع و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  باتاجه يحيى بن حسن بن هشام -  290

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على لتوقيعوا وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات

  والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض  الشراء عقود على التوقيع

 الحق  وله ولصالحها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع حق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 78   برقم    20210112:  تاريخ ، وعزل تعيين فى

 وكذلك اشكالهم بكافه الخاص القطاع و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد احمد حامد عثمان حامد -  291

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات

  والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض  الشراء عقود على التوقيع

 الحق  وله ولصالحها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع حق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 78   برقم    20210112:  تاريخ ، وعزل تعيين فى

 وكذلك اشكالهم بكافه الخاص القطاع و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطوخى العظيم عبد محمد امنية -  292

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات

  والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض  الشراء عقود على التوقيع

 الحق  وله ولصالحها الشركة باسم والرهن القرض عقود على التوقيع حق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 78   برقم    20210112:  تاريخ ، وعزل تعيين فى

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  باتاجه يحيى بن حسن بن هشام -  293

 العقود كافه وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم

 كل فى الغير وتفويض توكيل حق له  وكذلك باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 78   برقم    20210112:  تاريخ ،. ذكر ما اوبعض

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد احمد حامد عثمان حامد -  294

 العقود كافه وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم

 كل فى الغير وتفويض توكيل حق له  وكذلك باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 78   برقم    20210112:  تاريخ ،. ذكر ما اوبعض

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطوخى العظيم عبد محمد امنية -  295

 كافه وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم

 فى الغير وتفويض توكيل حق له  وكذلك باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 78   برقم    20210112:  تاريخ ،. ذكر ما اوبعض كل

 منح على باإلجماع المجلس وافق  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد احمد السيد محمد -  296

 كافة على التوقيع حق - فيها بما الصالحيات كافة المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس أحمد أحمد السيد محمد/  السيد

 تعين له يحق كما والمعامالت التعهدات تلك فى أكثر أو عضو تفويض فى منفردا   الحق له كما وتعهداتها الشركة معامالت

 اإلدارة مجلس ولرئيس مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   لهم يخول وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة

 تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بأسم التعامل حق منفردا   المنتدب والعضو

 7949   برقم    20210113: 

/  السيد منح على باإلجماع المجلس وافق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمود يوسف الرحمن عبد -  297

 معامالت كافة على التوقيع حق - فيها بما الصالحيات كافة المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس أحمد أحمد السيد محمد

 عدة تعين له يحق كما والمعامالت التعهدات تلك فى أكثر أو عضو تفويض فى منفردا   الحق له كما وتعهداتها الشركة

 اإلدارة مجلس ولرئيس مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   لهم يخول وأن مفوضين وكالء أو مديرين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بأسم التعامل حق منفردا   المنتدب والعضو

 7949   برقم    20210113: 

/  السيد منح على باإلجماع المجلس وافق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرفات المتعال عبد محمد رجب -  298

 معامالت كافة على التوقيع حق - فيها بما الصالحيات كافة المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس أحمد أحمد السيد محمد

 عدة تعين له يحق كما والمعامالت التعهدات تلك فى أكثر أو عضو تفويض فى منفردا   الحق له كما وتعهداتها الشركة

 اإلدارة مجلس ولرئيس مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا   لهم يخول وأن مفوضين وكالء أو مديرين

 تاريخ ، الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة بأسم التعامل حق منفردا   المنتدب والعضو

 7949   برقم    20210113: 

 مع التعامل فى منفردا   الحق له كما -  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد احمد السيد محمد -  299

 خطابات وإصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وإقتراض وإيداع سحب من  والمصارف البنوك جميع

 بأسم  والشراء البيع عقود على منفردا   التوقيع فى الحق له كما - أغراضها وضمن  الشركة بأسم  الضمان وشهادات

 تعين فى الحق له كما - ولمصلحتها الشركة بأسم الرهن و اإلقتراض  عقود على التوقيع حق له كما - ولمصلحتها الشركة

 ، كافة وسداد وبيع وتحويل المبالغ ودفع قبض فى الحق وله وأجورهم رواتبهم وتحديد ووكالئها الشركة مستخدمى وعزل

 7949   برقم    20210113:  تاريخ

 مع التعامل فى منفردا   الحق له كما -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمود يوسف الرحمن عبد -  300

 خطابات وإصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وإقتراض وإيداع سحب من  والمصارف البنوك جميع

 بأسم  والشراء البيع عقود على منفردا   التوقيع فى الحق له كما - أغراضها وضمن  الشركة بأسم  الضمان وشهادات

 تعين فى الحق له كما - ولمصلحتها الشركة بأسم الرهن و اإلقتراض  عقود على التوقيع حق له كما - ولمصلحتها الشركة

 ، كافة وسداد وبيع وتحويل المبالغ ودفع قبض فى الحق وله وأجورهم رواتبهم وتحديد ووكالئها الشركة مستخدمى وعزل

 7949   برقم    20210113:  تاريخ

 جميع مع التعامل فى منفردا   الحق له كما -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرفات المتعال عبد محمد رجب -  301

 وشهادات خطابات وإصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وإقتراض وإيداع سحب من  والمصارف البنوك

 الشركة بأسم  والشراء البيع عقود على نفردا  م التوقيع فى الحق له كما - أغراضها وضمن  الشركة بأسم  الضمان

 وعزل تعين فى الحق له كما - ولمصلحتها الشركة بأسم الرهن و اإلقتراض  عقود على التوقيع حق له كما - ولمصلحتها

 تاريخ ، كافة وسداد وبيع وتحويل المبالغ ودفع قبض فى الحق وله وأجورهم رواتبهم وتحديد ووكالئها الشركة مستخدمى

 7949   برقم    20210113: 

 وإبرام والتجارية اإلذنية السندات  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد احمد السيد محمد -  302

 الغير توكيل أو تفويض فى الحق له كما - األجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 7949   برقم    20210113:  تاريخ ،..  ذكر مما بعض أو كل فى

 العقود وإبرام والتجارية اإلذنية السندات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين محمود يوسف الرحمن عبد -  303

 كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق له كما - األجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 7949   برقم    20210113:  تاريخ ،..  ذكر مما بعض أو

 العقود وإبرام والتجارية اإلذنية السندات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرفات المتعال عبد محمد رجب -  304

 كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق له كما - األجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 7949   برقم    20210113:  تاريخ ،..  ذكر مما بعض أو

 باسم التعامل فى منفردا الحق له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد سليمان حلمى طارق -  305

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك المرور مع والتعامل اشكالهم بكافة

 وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى لوعز تعيين فى الحق وله العقارى الشهر مع والتعامل اغراضها

 6693   برقم    20210113:  تاريخ ، وتسديد قبض حق وله

 باسم التعامل فى منفردا الحق له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد سليمان حلمى طارق -  306

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك المرور مع والتعامل اشكالهم بكافة

 وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله العقارى الشهر مع والتعامل اغراضها

 6693   برقم    20210113:  تاريخ ، وتسديد قبض حق وله

 والتجارية االذنية السندات كافة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد سليمان حلمى طارق -  307

 تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام

 6693   برقم    20210113:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير

 والتجارية االذنية السندات كافة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد سليمان حلمى طارق -  308

 تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام

 6693   برقم    20210113:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير

 تحديد على الموافقة  تدبمن وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجيالنى عبداللطيف الجيالنى محمد -  309

 -:  التالي النحو على وذلك الشركة عن التوقيع سلطات

 وضمن الشركة بأسم التعامل فى ذلك و منفردا   المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس الشركة عن التوقيع حق يملك

 جميع مع والتعامل الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام أغراضها

 والتسهيالت القروض وطلب وإيداع وسحب حسابات فتح من المصرفية المعامالت كافة وإجراء والمصارف البنوك

   برقم    20210113:  تاريخ ، امام والتعديل التاسيس عقود على التوقيع حق وكذلك الضمان خطابات وطلب االئتمانية

9046 

 والتوقيع العقارى الشهر  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجيالنى عبداللطيف الجيالنى محمد -  310

 مستخدمى  وعزل وتعيين ولمصلحتها الشركة بإسم للسيارات والنهائية االبتدائية االيجار أو والبيع الشراء عقود على

 واألوراق اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل المبالغ قبض وفى ومكافأتهم  أجورهم وتحديد الشركة ووكالء

 احد تفويض اإلدارة مجلس ولرئيس الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام التجارية

 . الصالحيات بعض او كل في الغير او المجلس اعضاء

 9046   برقم    20210113:  تاريخ ، وتمثيل التعامل فى الحق منفردين االدارة مجلس اعضاء من احد الى يكون و 

 وزارة امام  الشركة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الجيالنى عبداللطيف الجيالنى محمد -  311

  المصرى االتحاد او  والرياضة الشباب وزارة مع التعاقدات جميع على والتوقيع ادارتها بجميع والرياضة الشباب

 مراكز اوجميع الكاف او  الفيفا او  انواعها بكافة الرياضية االلعاب جميع فى وتخصصاته وفروعه ادارته بجميع ياضةللر

 الرياضية وانشطاتها وفروعها اداراتها بجميع الرياضية االندية وجميع الرياضية وانشطاتها اداراتها بجميع الشباب

 9046   برقم    20210113:  تاريخ ، الصالحيات بعض او كل في الغير تفويض اإلدارة مجلس ولرئيس

 فى وله الغير مع عالقتها فى الشركة المدير يمثل -  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن محمد حسن حماده -  312

 الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 العامة للجمعية التنفيذية

 فى الحق منفردين او مجتمعين محمد حسن حمادة محمد و حسن محمد حسن حمادة/  السادة الشركة لمديرو ويكون

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 4444   برقم    20210114:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن محمد حسن حماده -  313

 البنوك جميع عم التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والمصارف

 الحق ولهما الضرائب ومصلحة التجارى السجل مع والتعامل العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهما والسيارات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق واجورهم مرتاتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى

 4444   برقم    20210114:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  حسن محمد حسن حماده -  314

 ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما االجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 4444   برقم    20210114:  تاريخ

 التوقيع علي المجلس وافق_ __  تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  315

/  السيد او العشري ماهر طاهر السيد -: االول التوقيع -: لالتي طبقا اقصي حد بدون البنكيه التحويالت و الشيكات علي

 محمد امين/  السيد او الصيفي طلعت احمد/  السيد:  الثاني التوقيع.  صالح محمود هانئ/  السيد او  بدير صفوت محمود

 106   برقم    20210117:  تاريخ ، الفار الحليم عبد محمد/  السيد او خيال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التوقيع علي المجلس وافق_ __  تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  316

/  السيد او العشري ماهر طاهر السيد -: االول التوقيع -: لالتي طبقا اقصي حد بدون البنكيه التحويالت و الشيكات علي

 محمد امين/  السيد او الصيفي طلعت احمد/  السيد:  نيالثا التوقيع.  صالح محمود هانئ/  السيد او  بدير صفوت محمود

 106   برقم    20210117:  تاريخ ، الفار الحليم عبد محمد/  السيد او خيال

 التوقيع علي المجلس وافق_ __  تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  317

/  السيد او العشري ماهر طاهر السيد -: االول التوقيع -: لالتي طبقا اقصي حد بدون البنكيه التحويالت و الشيكات علي

 محمد امين/  السيد او الصيفي طلعت احمد/  السيد:  الثاني التوقيع.  صالح محمود هانئ/  السيد او  بدير صفوت محمود

 106   برقم    20210117:  تاريخ ، الفار الحليم عبد محمد/  السيد او خيال

 التوقيع علي المجلس وافق_ __  تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  318

/  السيد او العشري ماهر طاهر السيد -: االول التوقيع -: لالتي طبقا اقصي حد بدون البنكيه التحويالت و الشيكات علي

 محمد امين/  السيد او الصيفي طلعت احمد/  السيد:  الثاني التوقيع.  صالح محمود هانئ/  السيد او  بدير صفوت محمود

 106   برقم    20210117:  تاريخ ، الفار الحليم عبد محمد/  السيد او خيال

 التوقيع علي المجلس وافق_ __  تنفيذيا ورئيسا  منتدب عضو  مساهمة شركة  العشري مصطفي ماهر طاهر -  319

/  السيد او العشري ماهر طاهر السيد -: االول التوقيع -: لالتي طبقا اقصي حد بدون البنكيه التحويالت و الشيكات علي

 محمد امين/  السيد او الصيفي طلعت احمد/  السيد:  الثاني التوقيع.  صالح محمود هانئ/  السيد او  بدير صفوت محمود

 106   برقم    20210117:  تاريخ ، الفار الحليم عبد محمد/  السيد او خيال

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  320

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  321

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  322

 80269   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  323

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  324

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  325

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  326

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  327

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  328

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  329

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  330

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  331

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  332

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  333

80269 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  334

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  335

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  336

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  337

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  338

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  339

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  البنا مدمح الدسوقي ابراهيم احمد -  340

80269 

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  341

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  342

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  343

 80269   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  344

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  345

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  346

80269 

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  347

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  348

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  349

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  350

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  351

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  352

 80269   برقم

   برقم    20210117:  ختاري ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  353

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  354

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  355

80269 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  356

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  357

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  358

 80269   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  359

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ارةاد مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  360

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  361

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  362

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  363

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  364

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  365

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  366

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  367

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  368

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  369

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  370

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  371

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  372

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  373

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  374

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  375

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  376

80269 

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  377

 80269   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس ضوع  بسيطة توصية  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  378

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  379

 80269   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  380

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  381

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  382

80269 

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  383

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  384

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  385

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  386

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  387

 80269   برقم

    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  388

 80269   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  389

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  390

80269 

   برقم    20210117:  تاريخ ، المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  391

80269 

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  392

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  393

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  394

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  395

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  396

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  397

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  398

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  399

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  400

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  401

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  402

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقي ابراهيم حسين -  403

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 السجل في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  404

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري

 السجل في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  405

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري

 السجل في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  406

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري

 السجل في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  407

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري

 السجل في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  408

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري

 السجل في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  409

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  410

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  411

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  البنا محمد الدسوقي ابراهيم احمد -  412

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  413

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري لالسج

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  414

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  415

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 السجل في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  416

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري

 السجل في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  417

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري

 السجل في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم امل -  418

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  419

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  420

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  هللا عبد مصطفى لطفى محمد سامية -  421

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  422

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  423

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد محمد الدسوقي ابراهيم محمد -  424

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري السجل

 السجل في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  425

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري

 السجل في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  426

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري

 السجل في هي كما التوقيع سلطات بقاء مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البنا محمد الدسوقى ابراهيم خالد -  427

 80269   برقم    20210117:  تاريخ ،.  التجاري

 45   برقم    20210118:  تاريخ ، الشريك خروج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  جونيلى جمال -  428

 45   برقم    20210118:  تاريخ ، الشريك خروج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  جونيلى جمال -  429

 45   برقم    20210118:  تاريخ ، الشريك خروج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  جونيلى جمال -  430

:  تاريخ ، الشريك خروج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المالية لالستثمارات القابضه جبالكس شركة -  431

 45   برقم    20210118

:  تاريخ ، الشريك خروج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المالية لالستثمارات القابضه جبالكس شركة -  432

 45   برقم    20210118

:  تاريخ ، الشريك خروج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المالية لالستثمارات القابضه جبالكس شركة -  433

 45   برقم    20210118

 45   برقم    20210118:  تاريخ ، الشريك خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  جونيلى جمال -  434

 45   برقم    20210118:  تاريخ ، الشريك خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  جونيلى جمال -  435

 45   برقم    20210118:  تاريخ ، الشريك خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  جونيلى جمال -  436

:  تاريخ ، الشريك خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المالية لالستثمارات القابضه جبالكس شركة -  437

 45   برقم    20210118

:  تاريخ ، الشريك خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المالية لالستثمارات القابضه جبالكس شركة -  438

 45   برقم    20210118

:  تاريخ ، الشريك خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المالية لالستثمارات القابضه جبالكس شركة -  439
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 45   برقم    20210118

:  تاريخ ، خروج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المالية لالستثمارات القابضه جبالكس شركة -  444

 45   برقم    20210118

:  تاريخ ، خروج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المالية لالستثمارات القابضه جبالكس شركة -  445

 45   برقم    20210118

 45   برقم    20210118:  تاريخ ، خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  جونيلى جمال -  446
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المالية لالستثمارات القابضه جبالكس شركة -  450

 45   برقم    20210118

:  تاريخ ، خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المالية لالستثمارات القابضه جبالكس شركة -  451

 45   برقم    20210118

 تعهداتها و الشركة معامالت على قيعالتو حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد يحيى محمد هشام -  452

 عدة يعين ان فى الحق االدارة لمجلس و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل

 مجلس رئيس/  للسيد ويكون. مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضآ يخولهم ان و مفوضين وكالء او مديرين

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين او مجتمعين المنتدب العضو/  والسيد المنتدب والعضو االدارة

:  تاريخ ، بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام

 5898   برقم    20210118

 معامالت على التوقيع حق يملك  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  دياب احمد محمد -  453

 الحق االدارة لمجلس و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها و الشركة

 ويكون. مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضآ يخولهم ان و مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى

 باسم التعامل فى الحق منفردين او مجتمعين المنتدب العضو/  والسيد المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس/  للسيد

 الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 5898   برقم    20210118:  تاريخ ، بكافة

 و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد يحيى محمد هشام -  454

 حق و الضمان شهادات و خطابات استصدار و الحسابات فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف

 و البيع و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و الرهن و االقتراض

 و العقارى الشهر مصلحة امام التوقيع حق لهم و السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول الرهن

 تحديد و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق لهم و  الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل

 5898   برقم    20210118:  تاريخ ، مرتباتهم

 جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  دياب احمد محمد -  455

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الحسابات فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك

 و الشراء عقود على التوقيع حق لهم كذلك و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و الرهن و االقتراض حق و

 الشهر مصلحة امام التوقيع حق لهم و السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركه الصول الرهن و البيع

 و الشركه ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق لهم و  الضرائب مصلحة و التجارى السجل مع التعامل و العقارى

 5898   برقم    20210118:  تاريخ ، مرتباتهم تحديد

 و توقيع و المبالغ  ودفع قبض حق لهم و اجورهم و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  احمد يحيى محمد هشام -  456

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

 الحرة المنطقة ارض علي المقامة واالنشاءات المباني تقديم الكفالة تشمل وال الغير كفالة حق لهم و االجل او بالنقد الشركه

  حق ولهم ، العيني وليس النقدي الوفاء علي الكفالة تقتصر وان بااللتزامات للوفاء عيني كتأمين المشروع بها المرخص

 5898   برقم    20210118:  تاريخ ،. ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل

  ودفع قبض حق لهم و اجورهم و  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  دياب احمد محمد -  457

 الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ

 المقامة واالنشاءات المباني تقديم الكفالة تشمل وال الغير كفالة حق لهم و االجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى

 النقدي الوفاء علي الكفالة تقتصر وان بااللتزامات للوفاء عيني كتأمين المشروع بها المرخص الحرة المنطقة ارض علي

 5898   برقم    20210118:  تاريخ ،. ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض و توكيل  حق ولهم ، العيني وليس

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  458

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  459

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  460

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  461

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  462

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  463

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  464

 مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية الجهات

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين او

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  465

 مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية الجهات

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين او

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  466

 مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية الجهات

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين او

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  467

 مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية الجهات

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين او

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  468

 مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية الجهات

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين او

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  469

 مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية الجهات

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين او

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  470

 مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية الجهات

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين او

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  471

 مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية الجهات

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين او

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  472

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  473

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  474

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  475

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع املوالتع الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  476

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  477

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  478

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  479

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما لبنوكا مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  480

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  481

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  482

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  483

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  484

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  485

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  486

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  487

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  488

 او مجتمعين ذلك فى الغير وكيلت ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  489

 او مجتمعين ذلك فى الغير توكيل ولهما البنوك مع والتعامل الغير كفالة وحق والرهن االقتراض حق ولهما الرسمية

 39759   برقم    20210118:  تاريخ ،.  منفردين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العربي محمد محمد ممدوح/  السيد من بدال للفرع مديرا تعيينه  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  حسين عمران -  490

 الحسابات وإدارة العربية مصر بجمهورية العاملة والبنوك بالمصارف للشركة مصرفية حسابات بفتح صالحياته وتحديد -

 المستندات جميع على والتوقيع والحواالت والتسهيالت والقروض الصكوك وطلب وااليداع بالسحب للشركة المصرفية

 ودفع اإلجراءات جميع وإنهاء الشركة باسم ملف لفتح الضرائب مصلحة ومراجعة الحساب بهذا الخاصة واالوراق

:  تاريخ ، وتقديم الحكومية واالدارات والدوائر الوزارات جميع ومراجعة بالشركة الخاصة الضريبية الرسوم

 5807   برقم    20210118

 ادارة لدى االجراءات جميع وإلنهاء العقود وتوقيع العروض  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  حسين عمران -  491

 المستندية االعتمادات وفتح المختصة للجهات المطلوبة لمستنداتا وتقديم الالزمة االجراءات جميع وإتمام الجوازات

 5807   برقم    20210118:  تاريخ ،.  بعضه او ذكر ما كل في الغير توكيل في الحق وله كاملة مالية إدارية

.  للشركة التنفيذي الرئيس و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ajay Kumar Singh سينج كومار اجاي -  492

 5030   برقم    20210119:  تاريخ ، استقاله

:  تاريخ ، استقاله.  للشركة التنفيذي الرئيس و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد عقيل سهيل -  493

 5030   برقم    20210119

 كومار أجاي/ السيد حذف  -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ajay Kumar Singh سينج كومار اجاي -  494

 بحق المخولة( 2) رقم المجموعة أعضاء من تنفيذي الرئيس و إدارة مجلس عضو -(Ajay Kumar Singh) سينج

 Gerardus Theodorus Van هوفيل دن فان ثيودوروس جيراردوس/ / السيد إضافة و الشركة عن بالنيابة التوقيع

Den Heuvel .منة بدال  

  

 :التالي النحو على الشركة عن البنكية المعامالت في التوقيع بحق لخاصةا( 2) رقم المجموعة تكون وبذلك

 jay Kumar Daga داجا كومار جاي .1

  سلطان مصطفي .2

:  تاريخ ، Gerardus Theodorus Van Den Heuvel هوفيل دن فان ثيودوروس جيراردوس .3

 5030   برقم    20210119

 Ajay Kumar) سينج كومار أجاي/ السيد حذف  -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد عقيل سهيل -  495

Singh)- و الشركة عن بالنيابة التوقيع بحق المخولة( 2) رقم المجموعة أعضاء من تنفيذي الرئيس و إدارة مجلس عضو 

  منة بدال. Gerardus Theodorus Van Den Heuvel هوفيل دن فان ثيودوروس جيراردوس/ / السيد إضافة

  

 :التالي النحو على الشركة عن البنكية المعامالت في التوقيع بحق الخاصة( 2) رقم المجموعة تكون وبذلك

 jay Kumar Daga داجا كومار جاي .1

  سلطان مصطفي .2

:  تاريخ ، Gerardus Theodorus Van Den Heuvel هوفيل دن فان ثيودوروس جيراردوس .3

 5030   برقم    20210119

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  496

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  497

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  498

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  499

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  500

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان مدمح سعد عبده محمد -  501

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  502

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  503

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  504

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و لبنوكا مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  505

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  506

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  507

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  508

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  509

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  510

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده -  511

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  512

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  513

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  514

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين كينللشري الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  515

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  516

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119

 الجهات امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده -  517

 حق لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية

:  تاريخ ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض

 40671   برقم    20210119

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  شعبان محمد سعد عبده محمد -  518

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  519

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  520

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  521

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و نالره و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  522

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

 امام المسئولية و التوقيع و االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  شعبان محمد سعد عبده محمد -  523

 لهما و.  شعبان محمد سعد عبده محمد/  السيد و شعبان محمد سعد عبده/  السيد:  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 ،.  منفردين او مجتمعين ذلك في الغير توكيل لهما و البنوك مع التعامل و الغير كفالة حق و الرهن و االقتراض حق

 40671   برقم    20210119:  تاريخ

.   للشركة التنفيذي الرئيس و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ajay Kumar Singh سينج كومار اجاي -  524

 5978   برقم    20210119:  تاريخ ، استقاله

:  تاريخ ، استقاله.   للشركة التنفيذي الرئيس و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد عقيل سهيل -  525

 5978   برقم    20210119

 كومار أجاي/ السيد حذف -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Ajay Kumar Singh سينج كومار اجاي -  526

 بحق المخولة( 2) رقم المجموعة أعضاء من تنفيذي الرئيس و إدارة مجلس عضو -(Ajay Kumar Singh) سينج

 Gerardus Theodorus Van هوفيل دن فان ثيودوروس جيراردوس/ / السيد إضافة و الشركة عن بالنيابة التوقيع

Den Heuvel .منة بدال  

  

 :التالي النحو على الشركة عن البنكية المعامالت في التوقيع بحق الخاصة( 2) رقم المجموعة تكون وبذلك

 jay Kumar Daga داجا كومار جاي .1

  سلطان مصطفي .2

:  تاريخ ، Gerardus Theodorus Van Den Heuvel هوفيل دن فان ثيودوروس جيراردوس .3

 5978   برقم    20210119

 Ajay Kumar) سينج كومار أجاي/ السيد حذف -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البنا محمد عقيل سهيل -  527

Singh)- و الشركة عن بالنيابة التوقيع بحق المخولة( 2) رقم المجموعة أعضاء من تنفيذي الرئيس و إدارة مجلس عضو 

  منة بدال. Gerardus Theodorus Van Den Heuvel هوفيل دن فان ثيودوروس جيراردوس/ / السيد إضافة

  

 :التالي النحو على الشركة عن البنكية المعامالت في التوقيع بحق الخاصة( 2) رقم المجموعة تكون وبذلك

 jay Kumar Daga داجا كومار جاي .1

  سلطان مصطفي .2

:  تاريخ ، Gerardus Theodorus Van Den Heuvel هوفيل دن فان ثيودوروس جيراردوس .3

 5978   برقم    20210119

 والتوقيع اإلدارة حق يكون  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد سليمان حلمى طارق -  528

)  المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس محمد سليمان حلمى طارق/  للسيد  الرسمية الجهات امام الشركة عن والمسئولية

 العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق وله(  منفردا

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك المرور مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب

 6693   برقم    20210119:  تاريخ ، باسم ذلك وكل

 والتوقيع اإلدارة حق يكون  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد سليمان حلمى طارق -  529

)  المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس محمد سليمان حلمى طارق/  للسيد  الرسمية الجهات امام الشركة عن والمسئولية

 العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق وله(  منفردا

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك المرور مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال عوقطا

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب

 6693   برقم    20210119:  تاريخ ، باسم ذلك وكل

 وكذلك اغراضها وضمن الشركة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد سليمان حلمى طارق -  530

 الشهر مع والتعامل والسيارات العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له

 كافة وتسديد قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله العقارى

 ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات

 6693   برقم    20210119:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وكذلك اغراضها وضمن الشركة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد سليمان حلمى طارق -  531

 الشهر مع والتعامل والسيارات العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له

 كافة وتسديد قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله العقارى

 ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات

 6693   برقم    20210119:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق

 الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نحس عباس راضي ايهاب محمد -  532

 ان فى الحق االدارة ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها

 سلمى/  للسيدة و مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين

 جميع امام اغرضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفرده االدارة مجلس رئيس حسن عباس راضى ايهاب

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

 2551   برقم    20210120:  تاريخ ، البنوك

 الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن عباس راضى ايهاب -  533

 ان فى الحق االدارة ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها

 سلمى/  للسيدة و مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين

 جميع امام اغرضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفرده االدارة مجلس رئيس حسن عباس راضى ايهاب

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

 2551   برقم    20210120:  تاريخ ، البنوك

 الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عباس راضى ايهاب سلمى -  534

 ان فى الحق االدارة ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها

 سلمى/  للسيدة و مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين

 جميع امام اغرضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفرده االدارة مجلس رئيس حسن عباس راضى ايهاب

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

 2551   برقم    20210120:  تاريخ ، البنوك

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فارس غريب ايمان -  535

 مديرين عدة يعين ان فى لحقا االدارة ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 عباس راضى ايهاب سلمى/  للسيدة و مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او

 غير و الحكومية الجهات جميع امام اغرضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفرده االدارة مجلس رئيس حسن

:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 2551   برقم    20210120

 على التوقيع حق يملك  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الفتاح عبد حسب الفتاح عبد سعيد -  536

 ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت

 مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة

 اغرضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفرده االدارة مجلس رئيس حسن عباس راضى ايهاب سلمى/  للسيدة و

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

 2551   برقم    20210120:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل

 والتوقيع وايداع سحب من المصارف و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن عباس راضي ايهاب محمد -  537

 مع التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وفتح الشيكات على

 و البيع و الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق وله السيارات و االرض و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الرهن

 و التجارية و االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ دفع و قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد

 2551   برقم    20210120:  تاريخ ، ابرام

 على والتوقيع وايداع سحب من المصارف و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن عباس راضى ايهاب -  538

 جميع مع التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وفتح الشيكات

 الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق وله السيارات و االرض و العقارية تهاوممتلكا الشركة الصول

 ، ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ دفع و قبض حق وله واجورهم مرتباتهم

 2551   برقم    20210120:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 على والتوقيع وايداع سحب من المصارف و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عباس راضى ايهاب سلمى -  539

 جميع مع التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وفتح الشيكات

 الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق وله السيارات و االرض و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 ، ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ دفع و قبض حق وله واجورهم مرتباتهم

 2551   برقم    20210120:  تاريخ

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من المصارف و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فارس غريب ايمان -  540

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الرهن و االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وفتح

 الصول الرهن و البيع و الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق وله السيارات و االرض و العقارية وممتلكاتها الشركة

:  تاريخ ، ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ دفع و قبض حق وله واجورهم

 2551   برقم    20210120

 وايداع سحب من المصارف و  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الفتاح عبد حسب الفتاح عبد سعيد -  541

 صور وكافة الرهن و االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع

 و الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 ووكالء مستخدمى عزل و تعيين فى الحق وله السيارات و االرض و العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البيع

 و االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ دفع و قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

 2551   برقم    20210120:  تاريخ ، ابرام و التجارية

 التى والصفقات المشارطات و العقود كافة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن عباس راضي ايهاب محمد -  542

 وفقا التوقيع سلطات مراعاة مع  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 2551   برقم    20210120:  تاريخ ،.  الشركة غرض يمس ال وبما االساسى والنظام التجارى للسجل

 تتعلق التى والصفقات المشارطات و العقود كافة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن عباس راضى ايهاب -  543

 للسجل وفقا التوقيع سلطات مراعاة مع  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 2551   برقم    20210120:  تاريخ ،.  الشركة غرض يمس ال وبما االساسى والنظام التجارى

 التى والصفقات المشارطات و العقود كافة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عباس راضى ايهاب سلمى -  544

 وفقا التوقيع سلطات مراعاة مع  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 2551   برقم    20210120:  تاريخ ،.  الشركة غرض يمس ال وبما االساسى والنظام التجارى للسجل

 تتعلق التى والصفقات المشارطات و العقود كافة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فارس غريب ايمان -  545

 للسجل وفقا التوقيع سلطات مراعاة مع  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 2551   برقم    20210120:  تاريخ ،.  الشركة غرض يمس ال وبما االساسى والنظام التجارى

 المشارطات و العقود كافة  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الفتاح عبد حسب الفتاح عبد سعيد -  546

 مراعاة مع  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات

   برقم    20210120:  تاريخ ،.  الشركة غرض يمس ال وبما االساسى والنظام التجارى للسجل وفقا التوقيع سلطات

2551 

    20210120:  تاريخ ،(  استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن عباس راضي ايهاب محمد -  547

 2551   برقم

   برقم    20210120:  تاريخ ،(  استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن عباس راضى ايهاب -  548

2551 

   برقم    20210120:  تاريخ ،(  استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عباس راضى ايهاب سلمى -  549

2551 

 2551   برقم    20210120:  تاريخ ،(  استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فارس غريب ايمان -  550

:  تاريخ ،(  استقاله)   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الفتاح عبد حسب الفتاح عبد سعيد -  551

 2551   برقم    20210120

    20210120:  تاريخ ،(  استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن عباس راضي ايهاب محمد -  552

 2551   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20210120:  تاريخ ،(  استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن عباس راضى ايهاب -  553

2551 

   برقم    20210120:  تاريخ ،(  استقاله)   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عباس راضى ايهاب سلمى -  554

2551 

 2551   برقم    20210120:  تاريخ ،(  استقاله)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فارس غريب ايمان -  555

:  تاريخ ،(  استقاله)   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  الفتاح عبد بحس الفتاح عبد سعيد -  556

 2551   برقم    20210120

:  تاريخ ،.  االداره مجلس تشكيل اعاده -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عفيفي على حسين عمرو -  557

 5955   برقم    20210124

:  تاريخ ،.  االداره مجلس تشكيل اعاده -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Bin Wang انج و بن -  558

 5955   برقم    20210124

:  تاريخ ،.  االداره مجلس تشكيل اعاده -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الديب كامل حسين محمد حسين -  559

 5955   برقم    20210124

 معامالت على التوقيع حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  Bin Wang انج و بن -  560

 الحق االدارة ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على  بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة

  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان في

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس للسيد ويكون

 جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 5955   برقم    20210124:  تاريخ ، والمصاريف البنوك

 معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الديب كامل حسين محمد حسين -  561

 الحق االدارة ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على  بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة

  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان في

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس للسيد ويكون

 جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 5955   برقم    20210124:  تاريخ ، والمصاريف البنوك

 وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عفيفي على حسين عمرو -  562

 عدة يعين ان في الحق االدارة ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على  بالتوقيع مفوض شخص كل

  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس للسيد ويكون

 جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 5955   برقم    20210124:  تاريخ ، والمصاريف البنوك

 على والتوقيع وايداع سحب من  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  Bin Wang انج و بن -  563

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات

 العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك

 ولة الضرايب ومصلحة التجاري السجل مع ولتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضي

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في حق

 5955   برقم    20210124:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد وبيع

 على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الديب كامل حسين محمد حسين -  564

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح الشيكات

 العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف البنوك

 ولة الضرايب ومصلحة التجاري السجل مع ولتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات واالراضي

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في حق

 5955   برقم    20210124:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد وبيع

 وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عفيفي على حسين عمرو -  565

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك والمصارف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 في حق ولة الضرايب ومصلحة التجاري السجل مع ولتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق وله والسيارات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 5955   برقم    20210124:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنية  منتدب وعضو رةادا مجلس رئيس  مساهمة شركة  Bin Wang انج و بن -  566

  باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 5955   برقم    20210124:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنية  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الديب كامل حسين محمد حسين -  567

  باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 5955   برقم    20210124:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عفيفي على حسين عمرو -  568

  باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

 5955   برقم    20210124:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله

 لمدة االدارة مجلس مدة تجديد  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الهادى عبد سالم سليمان احمد -  569

 3368   برقم    20210125:  تاريخ ، 2018/12/6 تاريخ من سنوات ثالث

 ثالث لمدة االدارة مجلس مدة تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على الشافى عبد الرحمن عبد حسين -  570

 3368   برقم    20210125:  تاريخ ، 2018/12/6 تاريخ من سنوات

 سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس مدة تجديد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زيدان محمد الحكيم عبد جمال -  571

 3368   برقم    20210125:  تاريخ ، 2018/12/6 تاريخ من

 والقرارات القوانين حدود في االستيراد نشاط عن مسئول  مدير  مساهمة شركة  البسطويسى محمد ابراهيم شاكر -  572

 6658   برقم    20210125:  تاريخ ،.  لذلك المنظمه

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  اللطيف عبد صادق السيد سامح -  573

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  اللطيف عبد صادق السيد سامح -  574

   برقم    20210126:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد -  575

8721 

   برقم    20210126:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد -  576

8721 

   برقم    20210126:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  زكى محمد الدين جمال محمد الدين كريم -  577

8721 

   برقم    20210126:  تاريخ ،   عام مدير  محدودة مسئولية ذات  زكى محمد الدين جمال محمد الدين كريم -  578

8721 

 الغير مع عالقتها فى الشركة ونالمدير يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  اللطيف عبد صادق السيد سامح -  579

 صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين او مجتمعين ولهم

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى في الحق منفردين او مجتمعين ولهم

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 وايداع سحب

    

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ، الشيكات علي والتوقيع 

 الغير مع عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  اللطيف عبد صادق السيد سامح -  580

 صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين او مجتمعين ولهم

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى في الحق منفردين او مجتمعين ولهم

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 وايداع سحب

    

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ، الشيكات علي والتوقيع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مع عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد -  581

 به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين او مجتمعين ولهم الغير

 . العامة للجمعية ذيةالتنفي الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى في الحق منفردين او مجتمعين ولهم

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 وايداع سحب

    

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ، الشيكات علي والتوقيع 

 مع عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد -  582

 به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين او مجتمعين ولهم الغير

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى في الحق منفردين او مجتمعين ولهم

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 وايداع سحب

    

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ، الشيكات علي والتوقيع 

 عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  زكى محمد الدين جمال محمد الدين كريم -  583

 به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين او مجتمعين ولهم الغير مع

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى في الحق منفردين او مجتمعين ولهم

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 وايداع سحب

    

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ، الشيكات علي والتوقيع 

 عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  زكى محمد الدين جمال محمد الدين كريم -  584

 به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين او مجتمعين ولهم الغير مع

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى في الحق منفردين او مجتمعين ولهم

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 وايداع سحب

    

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ، الشيكات علي والتوقيع 

  وشهادات خطابات  واستصدار حسابات وفتح  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  اللطيف عبد صادق السيد سامح -  585

 الشراء عقود علي التوقيع حق لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق

 واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع

 في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم والسيارات 

    وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ، وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

  وشهادات خطابات  واستصدار حسابات وفتح  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  للطيفا عبد صادق السيد سامح -  586

 الشراء عقود علي التوقيع حق لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق

 واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع

 في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم والسيارات 

    وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ، وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

 خطابات  واستصدار حسابات وفتح  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد -  587

 عقود علي التوقيع حق لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  وشهادات

 واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم والسيارات 

    وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ، وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

 خطابات  واستصدار حسابات وفتح  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد -  588

 عقود علي التوقيع حق لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  وشهادات

 واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء

 في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم والسيارات 

    وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ، وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

 خطابات  واستصدار حسابات وفتح  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  زكى محمد الدين جمال محمد الدين كريم -  589

 عقود علي التوقيع حق لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  وشهادات

 واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء

 في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم والسيارات 

    وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ، وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

 خطابات  ارواستصد حسابات وفتح  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  زكى محمد الدين جمال محمد الدين كريم -  590

 عقود علي التوقيع حق لهما وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  وشهادات

 واالراضي العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء

 في الحق ولهم الضرائب ومصلحة التجاري السجل مع والتعامل العقاري الشهر مصلحة امام التوقيع حق ولهم والسيارات 

    وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 8721   برقم    20210126:  تاريخ ، وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  اللطيف عبد صادق السيد سامح -  591

 . ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق المسئول المدير احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد للسيد ويكون

:  تاريخ ، اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 8721   برقم    20210126

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  اللطيف عبد صادق السيد سامح -  592

 . ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق المسئول المدير احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد للسيد ويكون

:  تاريخ ، اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 8721   برقم    20210126

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد -  593

 . ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق المسئول المدير احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد للسيد ويكون

:  تاريخ ، اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 8721   برقم    20210126

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد -  594

 . ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق المسئول المدير احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد للسيد ويكون

:  تاريخ ، اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 8721   برقم    20210126

 والصفقات والمشارطات العقود كافة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  زكى محمد الدين جمال محمد الدين كريم -  595

 . ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق المسئول المدير احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد للسيد ويكون

:  تاريخ ، اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 8721   برقم    20210126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والصفقات والمشارطات العقود كافة  عام مدير  محدودة مسئولية ذات  زكى محمد الدين جمال محمد الدين كريم -  596

 . ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق المسئول المدير احمد محمد سيد رحمي ابراهيم احمد للسيد ويكون

:  تاريخ ، اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 8721   برقم    20210126

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  كامل يوسف سعيد كيرلس -  597

/  والسيد,  اسعد انطون نبيه جيهان/  السيدة و ،  يوسف كامل يوسف سعيد/  السيد:  وهم المتضامنين للشركاء  الرسمية

 وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين أو مجتمعين ولهما - مجتمعين أو منفردين كامل يوسف سعيد كيرلس

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها

 تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 6858   برقم    20210126: 

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  كامل يوسف سعيد ماريا -  598

/  والسيد,  اسعد انطون نبيه جيهان/  السيدة و ،  يوسف كامل يوسف سعيد/  السيد:  وهم المتضامنين للشركاء  الرسمية

 وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين أو مجتمعين ولهما - مجتمعين أو منفردين كامل يوسف سعيد كيرلس

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها

 تاريخ ، الضمان توشهادا خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 6858   برقم    20210126: 

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  كامل يوسف سعيد كيرلس -  599

/  والسيد,  اسعد انطون نبيه جيهان/  السيدة و ،  يوسف كامل يوسف سعيد/  السيد:  وهم المتضامنين للشركاء  الرسمية

 وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين أو مجتمعين ولهما - مجتمعين أو منفردين كامل يوسف سعيد كيرلس

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها

 تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 6858   برقم    20210126: 

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  كامل يوسف سعيد ماريا -  600

/  والسيد,  اسعد انطون نبيه جيهان/  السيدة و ،  يوسف كامل يوسف سعيد/  السيد:  وهم المتضامنين للشركاء  الرسمية

 وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين أو مجتمعين ولهما - مجتمعين أو منفردين كامل يوسف سعيد كيرلس

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها

 تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك يعجم مع التعامل وكذلك

 6858   برقم    20210126: 

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  يوسف كامل يوسف سعيد -  601

/  والسيد,  اسعد انطون نبيه جيهان/  السيدة و ،  يوسف كامل يوسف سعيد/  السيد:  وهم المتضامنين للشركاء  الرسمية

 وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين أو مجتمعين ولهما - مجتمعين أو منفردين كامل يوسف سعيد كيرلس

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها

 تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 6858   برقم    20210126: 

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  اسعد انطون نبيه جيهان -  602

/  والسيد,  اسعد انطون نبيه جيهان/  السيدة و ،  يوسف كامل يوسف سعيد/  السيد:  وهم المتضامنين للشركاء  الرسمية

 وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين أو مجتمعين ولهما - مجتمعين أو منفردين كامل يوسف سعيد كيرلس

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها

 تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 6858   برقم    20210126: 

 الجهات أمام لمسئوليةوا والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  يوسف كامل يوسف سعيد -  603

/  والسيد,  اسعد انطون نبيه جيهان/  السيدة و ،  يوسف كامل يوسف سعيد/  السيد:  وهم المتضامنين للشركاء  الرسمية

 وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين أو مجتمعين ولهما - مجتمعين أو منفردين كامل يوسف سعيد كيرلس

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها

 تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 6858   برقم    20210126: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  اسعد انطون نبيه جيهان -  604

/  والسيد,  اسعد انطون نبيه جيهان/  السيدة و ،  يوسف كامل يوسف سعيد/  السيد:  وهم المتضامنين للشركاء  الرسمية

 وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين أو مجتمعين ولهما - مجتمعين أو منفردين كامل يوسف سعيد كيرلس

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها

 تاريخ ، الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 6858   برقم    20210126: 

 مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  تضامن شركة  كامل يوسف سعيد كيرلس -  605

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك أغراضها وضمن ركة الش باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وعزل تعيين فى الحق ولهما عقاريال الشهر لدى والتوقيع  والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

:  تاريخ ، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات

 6858   برقم    20210126

 مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  تضامن شركة  كامل يوسف سعيد ماريا -  606

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك أغراضها وضمن ركة الش باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وعزل تعيين فى الحق ولهما العقاري الشهر لدى والتوقيع  والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

:  تاريخ ، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات

 6858   برقم    20210126

 مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  بسيطة توصية  كامل يوسف سعيد كيرلس -  607

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك أغراضها وضمن ركة الش باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وعزل تعيين فى الحق ولهما العقاري الشهر لدى والتوقيع  والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

:  تاريخ ، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات

 6858   برقم    20210126

 مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  بسيطة توصية  كامل يوسف سعيد ماريا -  608

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك أغراضها وضمن ركة الش باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وعزل تعيين فى الحق ولهما العقاري الشهر لدى والتوقيع  والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

:  تاريخ ، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات

 6858   برقم    20210126

 مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  تضامن شركة  يوسف كامل يوسف سعيد -  609

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك أغراضها وضمن ركة الش باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وعزل تعيين فى الحق ولهما العقاري الشهر لدى والتوقيع  والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 كافة تسديدو وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

:  تاريخ ، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات

 6858   برقم    20210126

 جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  تضامن شركة  اسعد انطون نبيه جيهان -  610

 الصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك أغراضها وضمن ركة الش باسم ذلك وكل والمصارف البنوك

 مستخدمي وعزل تعيين فى الحق ولهما العقاري الشهر لدى والتوقيع  والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

:  تاريخ ، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه

 6858   برقم    20210126

 مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  بسيطة توصية  يوسف كامل يوسف سعيد -  611

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك أغراضها وضمن ركة الش باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وعزل تعيين فى الحق ولهما العقاري الشهر لدى والتوقيع  والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم رتباتهمم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات

 6858   برقم    20210126

 مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق  متضامن شريك  بسيطة توصية  اسعد انطون نبيه جيهان -  612

 والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك أغراضها وضمن ركة الش باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع

 وعزل تعيين فى الحق ولهما العقاري الشهر لدى والتوقيع  والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

:  تاريخ ، أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات

 6858   برقم    20210126

 ما بعض أو كل في الغير  توكيل حق ولهما باألجل  متضامن شريك  تضامن شركة  كامل يوسف سعيد كيرلس -  613

 6858   برقم    20210126:  تاريخ ،. ذكر

 ما بعض أو كل في الغير  توكيل حق ولهما باألجل  متضامن شريك  تضامن شركة  كامل يوسف سعيد ماريا -  614

 6858   برقم    20210126:  تاريخ ،. ذكر

 ما بعض أو كل في الغير  توكيل حق ولهما باألجل  متضامن شريك  بسيطة توصية  كامل يوسف سعيد كيرلس -  615

 6858   برقم    20210126:  تاريخ ،. ذكر

 ما بعض أو كل في الغير  توكيل حق ولهما باألجل  متضامن شريك  بسيطة توصية  كامل يوسف سعيد ماريا -  616

 6858   برقم    20210126:  تاريخ ،. ذكر

 ما بعض أو كل في الغير  توكيل حق ولهما باألجل  متضامن شريك  تضامن شركة  يوسف كامل يوسف سعيد -  617

 6858   برقم    20210126:  تاريخ ،. ذكر

 ما بعض أو كل في الغير  توكيل حق ولهما باألجل  متضامن شريك  تضامن شركة  اسعد انطون نبيه جيهان -  618

 6858   برقم    20210126:  تاريخ ،. ذكر

 ما بعض أو كل في الغير  توكيل حق ولهما باألجل  متضامن شريك  بسيطة توصية  يوسف كامل يوسف سعيد -  619

 6858   برقم    20210126:  تاريخ ،. ذكر

 ما بعض أو كل في الغير  توكيل حق ولهما باألجل  متضامن شريك  بسيطة توصية  اسعد انطون نبيه جيهان -  620

 6858   برقم    20210126:  تاريخ ،. ذكر

 مجلس الشركة إدارة يتولي  ----  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدالعال احمد عمادالدين -  621

 مجلس يكون وأن ، العامة الجمعية تعينهم األكثر على أعضاء(  تسعة)  من و األقل على أعضاء ثالثة من مؤلف إدارة

 103129   برقم    20210127:  تاريخ ،:  اآلتى النحو على االدارة

 مجلس الشركة إدارة يتولي  ----  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال احمد عمادالدين عبدالرحمن -  622

 مجلس يكون وأن ، العامة الجمعية تعينهم األكثر على أعضاء(  تسعة)  من و األقل على أعضاء ثالثة من مؤلف إدارة

 103129   برقم    20210127:  تاريخ ،:  اآلتى النحو على االدارة

 من مؤلف إدارة مجلس الشركة إدارة يتولي  ----  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العال عبد احمد هدى -  623

 النحو على االدارة مجلس يكون وأن ، العامة الجمعية تعينهم األكثر على أعضاء(  تسعة)  من و األقل على أعضاء ثالثة

 103129   برقم    20210127:  تاريخ ،:  اآلتى

 ثالثة من مؤلف إدارة مجلس الشركة إدارة يتولي  ----  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سيد محمد هانم -  624

 اآلتى النحو على االدارة مجلس يكون وأن ، العامة الجمعية تعينهم األكثر على أعضاء(  تسعة)  من و األقل على أعضاء

 103129   برقم    20210127:  تاريخ ،: 

 من مؤلف إدارة مجلس الشركة إدارة يتولي  ----  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العال عبد احمد بثينة -  625

 النحو على االدارة مجلس يكون وأن ، العامة الجمعية تعينهم األكثر على أعضاء(  تسعة)  من و األقل على أعضاء ثالثة

 103129   برقم    20210127:  تاريخ ،:  اآلتى

 والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  626

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات

 السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود علي التوقيع وحق المصارف

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، التوقيع حق له و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  627

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات

 السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود علي التوقيع وحق المصارف

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، التوقيع حق له و

 والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  628

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات

 السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود علي التوقيع وحق المصارف

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، التوقيع حق له و

 والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  629

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات

 السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود علي التوقيع وحق المصارف

 3989   برقم    20210127:  ختاري ، التوقيع حق له و

 الشركة باسم والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى احمد حافظ مدحت -  630

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 علي التوقيع وحق المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

:  تاريخ ، التوقيع حق له و السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود

 3989   برقم    20210127

 الشركة باسم والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى احمد حافظ مدحت -  631

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 علي التوقيع وحق المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

:  تاريخ ، التوقيع حق له و السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود

 3989   برقم    20210127

 الشركة باسم والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت كريم -  632

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع عامال والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 علي التوقيع وحق المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

:  تاريخ ، التوقيع حق له و السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود

 3989   برقم    20210127

 الشركة باسم والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت كريم -  633

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 علي التوقيع وحق المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

:  تاريخ ، التوقيع حق له و السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود

 3989   برقم    20210127

 الشركة باسم والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت محمد -  634

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 علي التوقيع وحق المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، التوقيع حق له و السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود

 3989   برقم    20210127

 الشركة باسم والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت محمد -  635

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 علي التوقيع وحق المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

:  تاريخ ، التوقيع حق له و السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود

 3989   برقم    20210127

 الشركة باسم والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت كريم -  636

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 علي التوقيع وحق المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

:  تاريخ ، التوقيع حق له و السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود

 3989   برقم    20210127

 الشركة باسم والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت كريم -  637

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 علي التوقيع وحق المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

:  ختاري ، التوقيع حق له و السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود

 3989   برقم    20210127

 الشركة باسم والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت محمد -  638

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 علي التوقيع وحق المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

:  تاريخ ، التوقيع حق له و السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود

 3989   برقم    20210127

 الشركة باسم والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت محمد -  639

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 علي التوقيع وحق المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

:  تاريخ ، التوقيع حق له و السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود

 3989   برقم    20210127

 الشركة باسم والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى احمد حافظ مدحت -  640

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع عامال والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 علي التوقيع وحق المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

:  تاريخ ، التوقيع حق له و السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود

 3989   برقم    20210127

 الشركة باسم والتعامل والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى احمد حافظ مدحت -  641

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 واستصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم

 علي التوقيع وحق المصارف و البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

:  تاريخ ، التوقيع حق له و السيارات و االراضي و الغقارية ممتلكاتها و الشركة الصول والرهن البيع و الشراء عقود

 3989   برقم    20210127

  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  642

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق و اجورهم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن للشريك ذكر

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  تضامن ةشرك  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  643

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق و اجورهم

 ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن للشريك ذكر

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  644

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة سديدت و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق و اجورهم

 ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن للشريك ذكر

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  645

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع

 و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق و اجورهم

 ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن للشريك ذكر

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

 السجل مع  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى احمد حافظ مدحت -  646

 حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري

 و المشارطات و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 للشريك ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

 السجل مع  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى احمد حافظ مدحت -  647

 حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري

 و المشارطات و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 للشريك ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

 السجل مع  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت كريم -  648

 حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري

 و المشارطات و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 للشريك ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

 السجل مع  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت كريم -  649

 حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري

 و المشارطات و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 للشريك ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

 السجل مع  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت محمد -  650

 حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و المشارطات و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 للشريك ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

 السجل مع  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت محمد -  651

 حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري

 و المشارطات و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 للشريك ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

 السجل مع  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت كريم -  652

 حق و ماجوره و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري

 و المشارطات و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 للشريك ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

 السجل مع  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت كريم -  653

 حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري

 و المشارطات و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 للشريك ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

 السجل مع  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت محمد -  654

 حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري

 و المشارطات و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 للشريك ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

 السجل مع  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت محمد -  655

 حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري

 و المشارطات و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 للشريك ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

 السجل مع  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى احمد حافظ مدحت -  656

 حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري

 و المشارطات و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 للشريك ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما

 السجل مع  التعامل و العقاري الشهر مصلحة امام  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى احمد حافظ مدحت -  657

 حق و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء و مستخدمي عزل و تعيين في الحق و الضرائب مصلحة و التجاري

 و المشارطات و الغقود كافة ابرام و التجارية و االذنية لسنداتا كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 للشريك ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل وحق باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات

 منفردا السويدي احمد حافظ مدحت/  السيد المتضامن

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، منفردين الحق لهم المتضامنين الشركاء باقي اما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  658

 و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل في الحق لهم

 مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة و االستثمار

 ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و تبهامكا كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية جهاز و

 3989   برقم    20210127:  تاريخ

 وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  659

 و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل في الحق لهم

 مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة و االستثمار

 ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية جهاز و

 3989   برقم    20210127:  تاريخ

 وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  660

 و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل في الحق لهم

 مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة و االستثمار

 ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية جهاز و

 3989   برقم    20210127:  تاريخ

 وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  661

 و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل في الحق لهم

 مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و اعيالصن السجل االستثمارو وزارة و االستثمار

 ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية جهاز و

 3989   برقم    20210127:  تاريخ

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى احمد حافظ مدحت -  662

 في الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 و االستثمار ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل

 جهاز و مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة

:  تاريخ ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية

 3989   برقم    20210127

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى احمد حافظ مدحت -  663

 في الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 و االستثمار ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و ةالعام المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل

 جهاز و مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة

:  اريخت ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية

 3989   برقم    20210127

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت كريم -  664

 في الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 و االستثمار ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و ريالتجا السجل مع التعامل

 جهاز و مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة

:  تاريخ ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية

 3989   برقم    20210127

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت كريم -  665

 في الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 و االستثمار ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل

 جهاز و مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية

 3989   برقم    20210127

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت محمد -  666

 في الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 و االستثمار ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل

 جهاز و مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة

:  تاريخ ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية

 3989   برقم    20210127

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت محمد -  667

 في الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 و االستثمار ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل

 جهاز و مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة

:  تاريخ ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية

 3989   برقم    20210127

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت كريم -  668

 في الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 و االستثمار ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل

 جهاز و مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة

:  تاريخ ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية

 3989   برقم    20210127

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت كريم -  669

 في الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 و االستثمار ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل

 جهاز و مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة

:  تاريخ ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية

 3989   برقم    20210127

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت محمد -  670

 في الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 و االستثمار ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل

 جهاز و مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة

:  تاريخ ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية

 3989   برقم    20210127

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت محمد -  671

 في الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 و االستثمار ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل

 جهاز و مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة

:  تاريخ ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية

 3989   برقم    20210127

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى احمد حافظ مدحت -  672

 في الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 و االستثمار ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل

 جهاز و مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة

:  تاريخ ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية

 3989   برقم    20210127

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى احمد حافظ مدحت -  673

 في الحق لهم و اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 و االستثمار ضرائب و المضافة القيمة ضرائب و العامة المصرية الضرائب مصلحة و التجاري السجل مع التعامل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 جهاز و مكاتبها و افرعها بكافة الحرة المناطق و الصناعية للتنمية العامة الهيئة و الصناعي السجل االستثمارو وزارة

:  تاريخ ، مصالحها بجميع الداخلية وزارة افرعها و مكاتبها كافة و الخارجية وزارة و رمضان من العاشر مدينة تنمية

 3989   برقم    20210127

 التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  674

 شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة التأمينات  مع

 صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل او بيع او البيانات

 االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة و الصادرة الشيكات

 الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج اصدار وطلب المستندية

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، تعيين في

 التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  675

 شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة التأمينات  مع

 صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل او بيع او البيانات

 االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة و الصادرة الشيكات

 الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج اصدار وطلب المستندية

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، تعيين في

 التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  676

 شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة التأمينات  مع

 صرف و لحساباتا فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل او بيع او البيانات

 االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة و الصادرة الشيكات

 الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج اصدار وطلب المستندية

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، تعيين في

 التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  677

 شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة التأمينات  مع

 صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل او بيع او البيانات

 االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة و الصادرة الشيكات

 الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج اصدار وطلب المستندية

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ، تعيين في

 التأمينات  مع التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى احمد حافظ مدحت -  678

 او بيع او البيانات شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة

 و الصادرة الشيكات صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل

 اصدار وطلب المستندية االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة

:  تاريخ ، تعيين في الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج

 3989   برقم    20210127

 التأمينات  مع التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى احمد حافظ مدحت -  679

 او بيع او البيانات شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة

 و الصادرة الشيكات صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل

 اصدار وطلب المستندية االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة

:  تاريخ ، تعيين في الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج

 3989   برقم    20210127

 التأمينات  مع التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت كريم -  680

 او بيع او البيانات شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص رورفيالم ادارات وجميع الحذف و باالضافة

 و الصادرة الشيكات صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل

 اصدار وطلب المستندية االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة

:  تاريخ ، تعيين في الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج

 3989   برقم    20210127



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التأمينات  مع التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت كريم -  681

 او بيع او البيانات شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة

 و الصادرة الشيكات صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل

 اصدار وطلب المستندية االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة

:  تاريخ ، تعيين في الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج

 3989   برقم    20210127

 التأمينات  مع التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت محمد -  682

 او بيع او البيانات شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة

 و الصادرة الشيكات صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل

 اصدار وطلب المستندية االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة

:  تاريخ ، تعيين في الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج

 3989   برقم    20210127

 التأمينات  مع التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت محمد -  683

 او بيع او البيانات شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة

 و الصادرة الشيكات صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل

 اصدار وطلب المستندية االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة

:  تاريخ ، تعيين في الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج

 3989   برقم    20210127

 التأمينات  مع التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت كريم -  684

 او بيع او البيانات شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة

 و الصادرة الشيكات صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل

 اصدار وطلب المستندية االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة

:  تاريخ ، تعيين في الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج

 3989   برقم    20210127

 التأمينات  مع التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت كريم -  685

 او بيع او البيانات شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة

 و الصادرة الشيكات صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل

 اصدار وطلب المستندية االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة

:  تاريخ ، تعيين في الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج

 3989   برقم    20210127

 التأمينات  مع التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت محمد -  686

 او بيع او البيانات شهادات و راتالسيا رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة

 و الصادرة الشيكات صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل

 اصدار وطلب المستندية االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة

:  تاريخ ، تعيين في الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج

 3989   برقم    20210127

 التأمينات  مع التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت محمد -  687

 او بيع او البيانات شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة

 و الصادرة الشيكات صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل

 اصدار وطلب المستندية االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة

:  تاريخ ، تعيين في الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج

 3989   برقم    20210127

 التأمينات  مع التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى احمد حافظ مدحت -  688

 او بيع او البيانات شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة

 و الصادرة الشيكات صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل

 اصدار وطلب المستندية االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، تعيين في الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج

 3989   برقم    20210127

 التأمينات  مع التعامل و الهجرة وزارة و اقسامها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى احمد حافظ مدحت -  689

 او بيع او البيانات شهادات و السيارات رخص اصدار و السيارات ترخيص المرورفي ادارات وجميع الحذف و باالضافة

 و الصادرة الشيكات صرف و الحسابات فتح في البنوك جميع مع التعامل في الحق ولهم الشركة سيارات عن التنازل

 اصدار وطلب المستندية االعتمادات وفتح الشركة باسم الشيكات دفاتر واستالم اصدار وطلب نقدا الشركة باسم المستحقة

:  تاريخ ، تعيين في الحق ولهم  الضرائب مستحقات و الجمارك دفع و الخارجية و الداخلية التحويالت و 4 نموذج

 3989   برقم    20210127

 و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  690

 ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم و مرتباتهم تحديد

 النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق لهم و

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  691

 ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم و مرتباتهم تحديد

 النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق لهم و

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  692

 ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم و مرتباتهم تحديد

 النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق لهم و

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدي احمد حافظ مدحت الدين شهاب -  693

 ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم و مرتباتهم تحديد

 النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود كافة

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق لهم و

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى احمد حافظ مدحت -  694

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم

 الحق لهم و النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى احمد حافظ مدحت -  695

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم

 الحق لهم و النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت كريم -  696

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحق لهم و النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت كريم -  697

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم

 الحق لهم و النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت محمد -  698

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم و

 الحق لهم و النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى حافظ مدحت محمد -  699

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم و

 الحق لهم و النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت كريم -  700

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم

 الحق لهم و النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت كريم -  701

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم

 الحق لهم و النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت محمد -  702

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم

 الحق لهم و النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  تضامن شركة  السويدى حافظ مدحت محمد -  703

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم

 الحق لهم و النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى احمد حافظ مدحت -  704

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم

 الحق لهم و النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 و مرتباتهم تحديد و الشركة وكالء مستخدمي وعزل  شريك و مدير  بسيطة توصية  السويدى احمد حافظ مدحت -  705

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و  تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض وحق اجورهم

 الحق لهم و النيابات و المحاكم جميع مع والتعامل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 سبق فيما ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في

 الضمان شهادات و خطابات استصدار و الشيكات علي التوقيع في فقط مجتمعين المتضامنين الشركاء من اثنان الحق ولهم

 3989   برقم    20210127:  تاريخ ،

 امام المسؤليه و التوقيع و االداره حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العشى عارف هاشم عارف -  706

 : هم و المتضامنين للشركاء الرسميه الجهات

 منفردين او مجتمعين العشي عارف هاشم عارف/  السيد و العشي عارف هاشم/  السيد و الشوا محمد فتحي نادر/  السيد

 قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل حق و

 علي التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافه الخاص قطاع و االعمال

 4679   برقم    20210131:  تاريخ ، شهادات و خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات

 المسؤليه و التوقيع و االداره حق يكون  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  العشى بحرى هاشم عارف -  707

 : هم و المتضامنين للشركاء الرسميه الجهات امام

 منفردين او مجتمعين العشي عارف هاشم عارف/  السيد و العشي عارف هاشم/  السيد و الشوا محمد فتحي نادر/  السيد

 قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل حق و

 علي التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافه الخاص قطاع و االعمال

 4679   برقم    20210131:  تاريخ ، شهادات و خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات

 الجهات امام المسؤليه و التوقيع و االداره حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  الشوا محمد فتحى نادر -  708

 : هم و المتضامنين للشركاء الرسميه

 منفردين او مجتمعين العشي عارف هاشم عارف/  السيد و العشي عارف هاشم/  السيد و الشوا محمد فتحي نادر/  السيد

 قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل حق و

 علي التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافه الخاص قطاع و االعمال

 4679   برقم    20210131:  تاريخ ، شهادات و خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات

 الجهات امام المسؤليه و التوقيع و االداره حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  العشى هاشم عارف هاشم -  709

 : هم و المتضامنين للشركاء الرسميه

 منفردين او مجتمعين العشي عارف هاشم عارف/  السيد و العشي عارف هاشم/  السيد و الشوا محمد فتحي نادر/  السيد

 قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل حق و

 علي التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافه الخاص قطاع و االعمال

 4679   برقم    20210131:  تاريخ ، شهادات و خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات

 و البنوك مع التعامل صور كافه و الضمتن  متضامن شريك  تضامن شركة  العشى عارف هاشم عارف -  710

 و االقتراض و الشراء عقود علي النوثيع في الحق لهم كذلك و اغراضها ضمن و الشركه باسم ذلك كل و المصارف

 لهم و لصالحها و الشركه باسم المنقوالت و السيارات و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الرهن

 و توقيع و المبالغ دفع و  قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق

:  تاريخ ، التي الصفقات و المشاريط و العقود كافه ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافه تسديد و بيع و تحويل

 4679   برقم    20210131

 و البنوك مع التعامل صور كافه و الضمتن  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  العشى بحرى هاشم عارف -  711

 و االقتراض و الشراء عقود علي النوثيع في الحق لهم كذلك و اغراضها ضمن و الشركه باسم ذلك كل و المصارف

 لهم و لصالحها و الشركه باسم المنقوالت و السيارات و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الرهن

 و توقيع و المبالغ دفع و  قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق
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 83 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، التي الصفقات و المشاريط و العقود كافه ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافه تسديد و بيع و تحويل

 4679   برقم    20210131

 المصارف و البنوك مع التعامل صور كافه و الضمتن  متضامن شريك  تضامن شركة  الشوا محمد فتحى نادر -  712

 البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود علي النوثيع في الحق لهم كذلك و اغراضها ضمن و الشركه باسم ذلك كل و

 تعيين في الحق لهم و لصالحها و الشركه باسم المنقوالت و السيارات و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركه الصول

 و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و  قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و

   برقم    20210131:  تاريخ ، التي الصفقات و المشاريط و العقود كافه ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافه تسديد

4679 

 و البنوك مع التعامل صور كافه و الضمتن  متضامن شريك  تضامن شركة  العشى هاشم عارف هاشم -  713

 و االقتراض و الشراء عقود علي النوثيع في الحق لهم كذلك و اغراضها ضمن و الشركه باسم ذلك كل و المصارف

 لهم و لصالحها و الشركه باسم المنقوالت و السيارات و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الرهن

 و توقيع و المبالغ دفع و  قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق

:  تاريخ ، التي الصفقات و المشاريط و العقود كافه ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافه تسديد و بيع و تحويل

 4679   برقم    20210131

 حق لهم و االجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق  متضامن شريك  تضامن شركة  العشى عارف هاشم عارف -  714

 4679   برقم    20210131:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل

 و االجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  العشى بحرى هاشم عارف -  715

 4679   برقم    20210131:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق لهم

 حق لهم و االجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق  متضامن شريك  تضامن شركة  الشوا محمد فتحى نادر -  716

 4679   برقم    20210131:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل

 حق لهم و االجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق  متضامن شريك  تضامن شركة  العشى هاشم عارف هاشم -  717

 4679   برقم    20210131:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20210121:  تاريخ ، التصرف من حظر االبتدائية القاهرة جنوب م م ش الدوائية للصناعات الرواد شركة2315   -  1

 283   برقم

    20210121:  تاريخ ، التصرف من منع االبتدائيه القاهره جنوب والسياحي لزراعيا لالستثمار الرسالة2315   -  2

 5129   برقم

    20210127:  تاريخ ، التصرف من حظر االبتدائيه الجيزه جنوب شركاه و السلكاوى حسانين امين عادل2315   -  3

 3663   برقم

:  تاريخ ، التصرف من حظر االبتدائية القاهرة جنوب البولية المسالك و للجراحه الفرقان مستشفى2315   -  4

 77581   برقم    20210127

   برقم    20210127:  تاريخ ، التصرف من حظر االبتدائية القاهرة جنوب لالدوية الطبية المهن شركة2315   -  5

13363 

 المهن شركة فى المندمجة الشركة 81 لسنة 159 القانون الحكام الدوائية للصناعات العالمية الشركة دمج2315   -  6

 13363   برقم    20210127:  تاريخ ، التصرف من حظر االبتدائية القاهرة جنوب لالدوية الطبية

    20210127:  تاريخ ، التصرف من حظر االبتدائية القاهرة جنوب بى يو ام  M U P لالدوية الطبية المهن2315   -  7

 13363   برقم

   برقم    20210127:  تاريخ ، التصرف من حظر االبتدائية القاهرة جنوب لالدوية الطبية المهن شركة2315   -  8
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:  تاريخ ، التصرف من حظر االبتدائية القاهرة جنوب بى يو ام  M U P لالدوية الطبية المهن2315   -  10

 13363   برقم    20210127

:  تاريخ ، رفالتص من حظر االبتدائية القاهرة جنوب نماء  المتكاملة للتنمية مصر نهضة مجموعة شركة2315   -  11

 4511   برقم    20210127

    20210127:  تاريخ ، التصرف من حظر االبتدائية القاهرة جنوب الزراعي لالستثمار العربية السواعد2315   -  12

 5388   برقم

    20210127:  تاريخ ، التصرف من حظر االبتدائيه القاهره جنوب والسياحي الزراعي لالستثمار الرسالة2315   -  13

 5129   برقم

 2015 لسنه 292 رقم القضيه فى تحفظ اوامر 2020 لسنه 122 رقم منع امر العام النائب المستشار السيد اصدر -  14

  الداخلى االستثمار بنظام  G S P للبتروكيماويات السويس خليج297  2015 لسنه 285 رقم والقضيه اموال غسل حصر

 1556   برقم    20210131:  تاريخ ، التصرف من منع

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20210111:  تاريخ ، 28.     إبراهيم أحمد إبراهيم السالم عبد لصاحبها العصرية للصناعات رويال مصنع -  1

 6454   برقم

   برقم    20210114:  تاريخ ، 52    شبل محمد المنصف عبد طارق لصاحبها الكهربائية للمواتير المصريه -  2

4579 

    20210117:  تاريخ ، 65    جرجس عزيز عدلى عماد لصاحبها التجميل ومستحضرات العطور النتاج ساندرا -  3

 3976   برقم

 6266   برقم    20210118:  تاريخ ، 74    عثمان السيد عثمان السيد لصاحبها الغذائية للصناعات ميتالين -  4

 6266   برقم    20210118:  تاريخ ، 74    عثمان السيد عثمان السيد لصاحبها الغذائية للصناعات ميتالين -  5

 6266   برقم    20210118:  تاريخ ، 74    عثمان السيد عثمان السيد لصاحبها عثمان السيد عثمان السيد -  6

 694   برقم    20210119:  تاريخ ، 83    السيد عبدهللا بن سعيد بن عبدهللا - معدنيةال للصناعات المبدعون -  7

 3907   برقم    20210125:  تاريخ ، 124    عوده ابراهيم سامر لصاحبها فينوس -  8

   برقم    20210125:  تاريخ ، 126    خليل غازى الحكيم عبد محمد لصاحبها العمومية للتوريدات الوسيط -  9
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 5223   برقم    20210126:  تاريخ ، 138    ربه عبد على على عادل أحمد لصاحبها  ELmero الميرو -  10

   برقم    20210126:  تاريخ ، 138    ربه عبد على على عادل احمد لصاحبها ربه عبد على على عادل احمد -  11
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    20210126:  تاريخ ، 138    ربه عبد على على عادل احمد حبهالصا ALMIRO الغذائية للصناعات الميرو -  12

 5223   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، 22(    م.م.ذ.ش)    BELMACHINERY FOR INDUSTRY AND TRADE والتجارة للصناعة ماشينرى بيل -  1

 6402   برقم    20210110:  تاريخ

   برقم    20210111:  تاريخ ، 27    شريكيه و شرف حسن محمد محمد NOPRO النعام النتاج النور شركة -  2
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 30280   برقم    20210111:  تاريخ ، 27    شريكيه و شرف حسن محمد حمدم النعام النتاج النور -  4
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 30280   برقم    20210111

 3510   برقم    20210111:  تاريخ ، 38    شركاة و جمعه ابراهيم السيد محمد شركة -  10

 3510   برقم    20210111:  تاريخ ، 38    شركاه و جمعة ابراهيم السيد محمد -  11

    20210111:  تاريخ ، 38    المعدنية للصناعات المصرية -(  التجارية السمة)  جمعة ابراهيم السيد محمد -  12

 3510   برقم

 686   برقم    20210111:  تاريخ ، 33    جبر يوسف محمود ومحمد جبر يوسف محمود ياسر احمد شركة -  13
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