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قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سمارت سيستمز  Smart Systemsلصاحبها محمد سمير فتحي السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111114برقم  0991عن  -1تجارة الجملة والتجزئة الجهزة الكمبيوتر ومستلزماته وكاميرات المراقبة مع مراعاة قرار وزير
الدفاع واالنتاج الحربي رقم  44لسنة  -2 2113اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف انواعها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة  - 1عمارة  - 39مجاورة - 4
 - 2الصفا لتجارة المنتجات الزجاجية لصاحبها احمد حسن محمد الفقي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111124برقم  4111عن تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع والمنتجات الزجاجية على أن تتم ممارسة النشاط داخل
مدينة العاشر من رمضان مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مجاورة  - 01عمارة  - 22شقة  - 22الدور الثاني بمشروع نقابة المهندسين -
 - 3المصرية االسالمية لصناعة المنظفات الصناعية لصاحبها بشير السيد محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 0111110111قيد فى  21111119برقم  4140عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية ( الصابون السائل -
الصابون الصلب  -الشامبو  -زيت الصابون  -مزيل البقع  -مزيل الدهون  -المعطرات  -مسحوق غسيل مالبس  -الملمعات  -البلسم
 الفنيك  -منظفات ارضيات  -الكلور  -الصابون االبيض  -الصابون االسود  -الروائح ) 1مع مراعاة أحكام القوانين واللوائحوالقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :قطعة رقم  - 290المنطقة
الصناعية الثانية -
 - 4مزايا لالبواب والشبابيك  Pvcلصاحبها ايمن فاروق محمود العطار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111114برقم  0911عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ابواب وشبابيك ومطابخ  PVCمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :القطعة رقم  - 133المنطقة
الصناعية  201فدان  -مدينة بدر -
 - 0النجار لالستثمار العقاري لصاحبها احمد عبدالمنعم احمد محمد النجار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111111برقم  4114عن االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي
القديم  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
 ،بجهة  :شقة -9عمارة  -14ش الشافعي-حي مبارك
 - 4سمارت للمالبس الجاهزةلصابحها احمد محمد زكريا محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى 21111124
برقم  4114عن تجارة الجملة والتجزئة للمالبس الجاهزة على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
الوحدة  - 2عمارة  - 90جنوب الحي العاشر -
 - 2المتحدة للصناعات الهندسية لصاحبها محمد احمد محي محمود الربع  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111121برقم  4122عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ابواب ورفرف للسيارات مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلي المنشاه الحصول علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الدور االول-عقار ملك احمد ابراهيم حسن
ش مصطفي محمود - 1االتحاد للمواد الغذائية لصاحبها سلطان جمعه سلطان محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى 21111121
برقم  4122عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف خامات اوليه (بودر حلويات غربية)
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :شقة رقم-2قطعة -294مجاورة 13
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 - 9هاى باك  Hi packلصاحبها محمد فوزي عطيه عبدالمطلب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111114برقم  0919عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة والتغليف مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :القطعة رقم  - 34جنوب غرب أ- 4
 - 11االخالص لالضاءة الحديثة لصاحبها اخالص عبده عبده المتولي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111113برقم  4120عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لمبات االضاءة بجميع انواعها .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الوحدة رقم  - 30سنتر االسراء
 المجاورة - 39 - 11نوحبد لصاحبها هاني السعيد محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111122برقم 4119
عن تجارة الجملة والتجزئة للمفروشات والمراتب السوست واالسفنج علي ان يتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان مع
مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
محل رقم -3قطعة  -144مجاورة -4تقسيم التربية والتعليم
 - 12تبارك العالمية للصناعة والتجارة لصاحبها محمد محمود محمد عبدالدايم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد
فى  21111119برقم  4121عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -تجارة قطع غيار ماكينات الخراطة والبالستيك
على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :القطعة رقم 401أ  -قطاع أ  -الدور االرضي  -منطقة ابني بيتك -
 - 13الهنا تكس لتجارة وتصنيع المالبس الجاهزة والمنسوجات لصاحبها خالد محمد عبدالقادر شعير  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111قيد فى  21111122برقم  4193عن تجارة الجملة والتجزئة للمالبس الجاهزة والمنسوجات على أن تتم ممارسة
النشاط داخل بدر
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة  -المنسوجات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاةالحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة  - 13عمارة  - 32مجاورة  - 2مدينة بدر -
 - 14احمد عزت عبدالحليم مرسي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111114برقم  0914عن اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع مهمات امن صناعي ( جونتيات وافروالت مالبس عمال وكمامة ) مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :قطعة رقم  43بالمنطقة الصناعية
جنوب غرب أ4
 - 10فاطمة عبدهللا فتحي السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111122برقم  4114عن اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وتجميع االت ومعدات الغزل والنسيج مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول
علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب رقم  -4مول سينكو -ميدان االردنية
 - 14الرواد لتشغيل وتشكيل المعادن لصاحبها محمد حسن محمد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111124برقم  4110عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الوحدة رقم  - 2المنطقة الصناعية - C8
 - 12ماجيك فلتر للصناعات الهندسية لصاحبها علي محمد صابر شاهين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111121برقم  4131عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الفالتر مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي
المنشاه الحصول علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :اول شارع سعد زغلول-بجوار كافيه قبر-منزل ملك محمد
لطفي السيد -الدور العلوي-شقة 1
 - 11مريهام محمد خليفه احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111110برقم  0992عن اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائية جهد منخفض الخاصة بتوزيع الكهرباء مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة -3عمارة -1مربع  -1مجاورة 11
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 - 19الفالوجي للمالبس الجاهزة والنسيج لصاحبها عمر ابراهيم عبدالحكيم عبدالرحمن الفالوجي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 2201110111قيد فى  21111129برقم  4141عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة والنسيج والطباعة عليها مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
قطعة رقم  121بالمنطقة الصناعية C8
 - 21رواد المستقبل للتدريب ونقل تكنولوجيا المعلومات لصاحبها عبير عابدين احمد حمايه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111قيد فى  21111121برقم  4123عن انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :مجاورة  24ق-3الدور االرضي-شقة  -1بجوار مستشفي الغندور
 - 21الهندسية للصناعات االلكترونية والميكاترونكس لصاحبها عبدالباري محمد محمود عقل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 2111110111قيد فى  21111112برقم  4112عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االلكترونيات والميكاترونكس مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :قطعة
رقم  -019بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ4
 - 22المتحدة لخراطة المعادن واعمال الفريزة لصاحبها محمد رشاد محمد الكردي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 1111110111 ،
قيد فى  21111111برقم  4121عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  :استنباط البالستيك وقوالب النفخ  -وتشكيل وتشغيل وخراطة
المعادن وتفريز كبالن مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :القطعة  - 1مجاورة  - 10مربع - 3
 - 23سموكسلت  SMOKSALTلطحن وتعبئة وخلط ملح الطعام لصاحبها سعدون سلطان سعدون صبري عبدالدايم  ،تاجر فرد ،
رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111112برقم  4124عن اقامة وتشغيل مصنع لطحن وتعبئة وخلط ملح الطعام باليود
والبهارات وتدخينه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :قطعة رقم  -32بالمنطقة الصناعية  201فدان
 - 24سلوي عبدالمنعم محمد عبدالحميد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111120برقم  4113عن
الفنادق (الثابته) ويخوت السفاري والموتيالت والشقق واالجنحه الفندقيه والقري السياحية واالنشطة المكملة او المرتبطه بذلك سواء
كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها علي اال يقل مستوي الفنادق
والموتيالت والشقق واالجنخه الفندقيه والقري السياحيه عن ثالثه نجوم واال يزيد اجمالي مساحه الوحدات المبيعه منها علي نصف
اجمالي المساحه المبينه من الطاقة االيوائيه للمشروع المخيمات السياحية اال يقل مستوهاعن ثالثه  ،بجهة  :الوحدة رقم -113شارع
مصطفي كامل-شقة رقم-4بالدور االول علوي
 - 20سلوي عبدالمنعم محمد عبدالحميد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111120برقم  4113عن نجوم
ويستثني من شرط الثالثة النجوم بالبدنين المشار اليها المشروعات السياحية المقامة في محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة
خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت
السارية وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخيص ا لالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :الوحدة رقم -113شارع مصطفي كامل-
شقة رقم-4بالدور االول علوي
 - 24المصرية لصناعة البالستيك لصاحبها عبدالحكيم محمد عزازي قوره  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111110برقم  0991عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع عبوات بالستيك (زجاجات وبرطمنات) -اغطية عبوات بالستيك-اقفاص
بالستيك لمزارع الدواجن مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :القطعة رقم  -143المنطقة الجنوبية  4مليون م2
 - 22المراعي للصناعات الغذائية لصاحبها محمد انور مرعي ابو الحمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111121برقم  4129عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الواد الغذائية ( الخضروات والفاكهة )مع مراعاه احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة 1 :ش العسلي-
منزل رضا عبدالنبي-منزل -1الدور االرضي-
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 - 21الشروق لالحذية لصاحبها محمد جمعه رمضان محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى 21111111
برقم  4149عن تجارة الجملة والتجزئة لالحذية علي ان تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط مع مراعاه احكام
القوانيين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأه الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :القطعة رقم
-244الدور االول-شقة -1الحي العاشر
 - 29كيرميد للصناعات الهندسية لصاحبها ايهاب ماهر صليب عبدالسيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0111110111 ،قيد فى
 21111121برقم  4129عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اجهزة التعقيم ومستلزمات المستشفيات والفنادق من االستانلس
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :القطعة رقم -31المنطقة الصناعية 111فدان-مدينة بدر
 - 31المصرية االيطالية للصناعات الدقيقة لصاحبها محمد سعيد محمد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111111برقم  0921عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االسطمبات -قطع غيار ماكينات مصانع -منتجات بالستيك مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :قطعة
رقم -311جنوب غرب 4أ
 - 31جهاد السلطان حسن محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  4119عن اقامة وتشغيل
مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الوحدة رقم  - 1الدور االرضي  -عقار رقم  - 12مجاورة  - 1تقسيم تربية وتعليم -
 - 32ان جي للصناعات الهندسية  N Gلصاحبها ناجح رجب علي محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111119برقم  4109عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الكمبروسر والصيانة المنتقلة لما سبق مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مجاورة  - 14شقة
بالدور االرضي  -بالعقار رقم  - 11مربع د -
 - 33سامي عبدالملك لتشكيل المعادن لصاحبها سامي عبده اطناس عبدالملك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111111برقم  4121عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة  2الدور االول علوي قطعة رقم  102مجاورة
2 21
 - 34توفيق محمود توفيق طايع  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  4104عن اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع المواد الغذائية  -ماكينات المواد الغذائية واالسطمبات  -مواد التعبئة والتغليف مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :قطعة رقم -44الدور الثاني-
مجاورة 01
 - 30الصابر للصناعات البالستيكية لصاحبها هاني محمد فهمي صابر احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111122برقم  4121عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلي المنشاه الحصول علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة  -4عمارة  -19مجاورة -21الحي 9
 - 34الندي لتجارة وتصنيع المالبس الجاهزة والنسيج لصاحبها حسني محمد عبدالقادر شعير  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111قيد فى  21111122برقم  4192عن تجارة الجملة والتجزئة للمالبس الجاهزة والمنسوجات على أن تتم ممارسة
النشاط داخل مدينة بدر
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول علىكافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة  - 32عمارة  - 04مجاورة  - 0مدينة بدر -
 - 32العالمية للصناعات الغذائية لصاحبها عالء خليل عمر محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111122برقم  4112عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  -1 :البسكويت والشيكوالته والعصائر  -2تعبئة وتغليف المواد الغذائية
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مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :شقة  - 3قطعة  - 34مجاورة - 44
 - 31الجوهرة للصناعات الهندسية لصاحبها محمد صبري متولي عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد
فى  21111121برقم  4131عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلي المنشاه الحصول علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شارع الغايش -منزل ملك لطفي السيد
الزيات -الدور الثالث
 - 39مطر لصناعة المالبس الجاهزة لصاحبها عزه رشاد عباس مطر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة
 21111119برقم  4142عن "
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :القطعة رقم  - 91المنطقة الصناعية جنوب غرب أ- 4
 - 41الدولية للصناعات الهندسية لصاحبها السيد عبدالفتاح محمد سليمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111122برقم  4111عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الكمبورسر مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة بالدور االرضي  -القطعة رقم - 03
مربع أ  -مجاورة - 14
 - 41النجار لالستثمار العقاري لصاحبها ايهاب محمود عبدالوهاب حسن النجار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0111110111 ،قيد
فى  21111124برقم  4111عن االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي
القديم مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،
بجهة  :مكتب  - 2عمارة  - 2الدور االول  -مشروع المجمع السكني التجاري االداري -
 - 42الماسة فوذز للصناعات الغذائية لصاحبها عصام محمد زكي احمد الدق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111121برقم  4121عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الواد الغذائية (لحوم واسماك ودواجن) مع مراعاه احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :منزل ملك/
كريم محمد زكي -الدور االرضي-شارع الدق-بجوار مسجد العالمين-طريق العادلية الزراعي
 - 43واي ام ام للصناعات الغذائية  Y.M.M FOR FOOD INDUSTRIESلصاحبها صالح صبري غالي جرجس  ،تاجر فرد ،
رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111121برقم  4132عن اقامة وتشغيل مصنع لصناعة الكيك مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :حي السالمية -عمارة
 -44شقة  -42مجاورة 01
 - 44رويال جاس  Royal Gasلصاحبها محمد يوسف محمد عبد الكريم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11111110111 ،قيد فى
 21111119برقم  4149عن اقامه او اداره محطات استقبال الغاز الطبيعى او اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع االنتاج
الى مواقع االستخدام من مدن وقرى ومناطق تنميه بواسطه الناقالت المتخصصه او االنابيب وال يشمل ذلك نقل البترول تقديم
الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف ويشمل ذلك  - :صيانة آبار البترول وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر
والمضخات البترولية  -حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول  -األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر
والصيانة  ،بجهة  :شارع فؤاد ابوالعيش  -مستول السوق -
 - 40رويال جاس  Royal Gasلصاحبها محمد يوسف محمد عبد الكريم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11111110111 ،قيد فى
 21111119برقم  4149عن  -معالجة األسطح من الترس يبات  -الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -
الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترولي -المقاوالت العامة  -االستيراد والتصدير مع التزام المنشأة بافراد حسابات مستقلة ومركز
مالي مستقل لكل نشاط على حدة وتلتزم المنشاة باستيفاء شروط القيد فى المستوردين والمصدرين وفقا الحكام القانون رقم  111لسنة
 1920والقانون  121لسنة  1912مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لممارسة النشاط  ،بجهة  :شارع فؤاد ابوالعيش  -مستول السوق -
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 - 44الهدي للمنتجات البالستيكية والغذائية لصابحها طلبه محمد احمد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111129برقم  4140عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البالستيكية وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب رقم - 1
مول ابن سينا القديم  -االردنية -
 - 42ماتريكس اليكترونيك لتجارة انظمة التحكم وكاميرات المراقبة لصاحبها احمد محمد محمد متولي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111قيد فى  21111129برقم  4142عن تجارة انظمة التحكم وكايمرات المراقبة واجهزة انذار الحريق من الداخل
فقط على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب  - 3قطعة رقم  - 39الدور االول  -مج  - 21بجوار
نادي الرواد  -ثان العاشر من رمضان -
 - 41ايمان عبدالصادق عواد عفيفي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  4102عن اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  -2ماكينات التعبئة والتغليف واالسطمبات-3مواد التعبئة والتغليف مع مراعاه احكام القوانيين
واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأه الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شقة -1الدور االول-
القطعة رقم  -44مجاورة 01
 - 49الحرمين لتصنيع وتجميع السخانات والحسسات الكهربائية لصاحبها سالم احمد سالم بهنساوي شجر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله
 ، 1111110111 ،قيد فى  21111122برقم  4191عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع السخانات والحسسات الكهربائية
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :وحدة رقم  - 133مجمع الصناعات الصغيرة - B3
 - 01مصنع في اي بي لنتصنيع الفالتر  vipلصاحبها سامح جميل لويز ويصا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد
فى  21111120برقم  4199عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع فالتر السيارات مع مراعاه احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :القطعة  Aرمزيه بالمنطقة
الصناعية -خارج نطاق البساتين االسماعيلية
 - 01تكنو ستيل للصناعات الهندسية لصاحبها محمد جوده محمد محمد علوان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد
فى  21111121برقم  4132عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المسامير والصواميل مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلي المنشاه الحصول علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  9 :منزل ملك /احمد عبدالنبي محمد -الدور
االول علوي-شارع المتاجر-
 - 02بالستيك هوم  PLASTIC HOMEلصاحبتها نهال ابراهيم احمد علي رمضان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 1111110111 ،
قيد فى  21111110برقم  0994عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل خامات البالستيك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة  -2الدور الثاني-القدس
مول-االردنية
 - 03قرطبه للصناعات البالستيكيه  CORDOBA PLASTIC INDUSTRIESلصاحبها اسامة محمد عطا هللا الشربيني السعدني ،
تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111120برقم  4110عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية
(االدوات الصحية ومستلزماتها ) مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي طافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة رقم -2الدور االول-العقار رقم  -44مجاورة 11
 - 04سالمه محمد سالمه اسماعيل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111122برقم  4111عن اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب االسمنتي والبلدورة االسمنتية -وكربونات الكالسيوم (معالجة وغير معالجة) -بودرة تلك وطحن
فلسبار-كاولينا-الرمال-سيلكا فالور ع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي طافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :فيال -241شقة رقم  -1مدينة بدر
 - 00جولدن بالست للصناعات البالستيكية لصاحبها احمد ابراهيم حسن ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد
فى  21111121برقم  4124عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حبيبات بالستيك  PVCوماستر باتش والعبوات البالستيكية مع
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مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
شارع العدلية الزراعي-بجوار ملعب الكرة -منزل رضا عبدالنبي-الدور االرضي
 - 04احمد يوسف يوسف خالد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111114برقم  4141عن اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع  -:لتصنيع المواد الغذائية  -لتصنيع ماكينات واسطمبات  -لتصنيع مواد التعبئة والتغليف مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة  - 1القطعة رقم
 - 10مجاورة - 19
 - 02العالمية لتجارة االطارات والبطاريات لصاحبها احمد ابوالنجا السيد منصور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 1111110111 ،
قيد فى  21111119برقم  4144عن تجارة الجملة والتجزئة لالطارات والبطاريات على أن يتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر
من رمضان فقط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :محل رقم  - 44مرحلة  - 4االردنية -
 - 01حازم حمد يونس وهبه البيجاوي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  4102عن اقامة
وتشغيل مصنع لتقطيع وتشريح الصاج  -2لتصنيع وتجميع اللوحات الكهربائية مع مراعاه احكام القوانيين واللوائح والقرارات
السارية وعلي المنشأه الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شقة رقم -13عقار رقم -41حدائق
المهندسين  -مجاورة 43
 - 09المتحدة لصناعة المالبس الجاهزة لصاحبها سامح محمد عبدالفتاح حسن عاشور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله 1111110111 ،
 ،قيد فى  21111121برقم  4124عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :شقة  -1الدور االول-عمارة  -21مربع -2مجاورة 31
 - 41عبدهللا عالء عبدالكريم لصاحبها عبدهللا عالء عبدالكريم علي هاشم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى
 21111120برقم  4111عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلي المنشاه الحصول علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :قطعة رقم  -93مجاورة  -19الدور االرضي-شقة1
 - 41الفراعنة بالست لصاحبها عبدالحميد السيد عبدالحميد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى
 21111120برقم  4114عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالستيك مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي
المنشاه الحصول علي طافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة  -4الدور الخامس -عمارة 49ب-ش نجيب محفوظ -
الحي الثالث-مدينة بدر
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1جولدن هاوس للصناعة والتجارة  ( Golden House for the industry and tradingش.ذ.م.م ) شركة  " ،اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع:
 جميع أنواع الخيوط واالقمشة وااللياف الصناعية جميع أنواع المواد البالستيكية العلب والصناديق المعدنية واالستانلس وصباغتها والطباعة عليها -الشدادات المعدنية
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جهاز تنمية التجارة الداخلية
 وتشغيل المعادن -التجارة العامة فيما مسموح به قانونا

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول ،رأس مالها ، 111110111قيدت
فى  21111114برقم  ، 0914عن " اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع:
 جميع أنواع الخيوط واالقمشة وااللياف الصناعية جميع أنواع المواد البالستيكية العلب والصناديق المعدنية واالستانلس وصباغتها والطباعة عليها الشدادات المعدنية وتشغيل المعادن التجارة العامة فيما مسموح به قانونامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول  ،بجهة  :مجاورة  - 41عمارة -4
مربع  - 12شقة - 0
 - 2جولدن هاوس للصناعة والتجارة  ( Golden House for the industry and tradingش.ذ.م.م ) شركة  ،أعماال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.

،رأس مالها ، 111110111قيدت فى  21111114برقم  ، 0914عن أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون
والئحته التنفيذية ، .بجهة  :مجاورة  - 41عمارة  -4مربع  - 12شقة - 0
 - 3محمود أحمد مصري وشريكة شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4120عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :القطعة رقم  -313المنطقة الصناعية  -جنوب غرب أ4
 - 4محمد يحيى سعيد وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع نعال االحذية سابقة التجهيز مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها 3111110111
،قيدت فى  21111124برقم  ، 4113عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع نعال االحذية سابقة التجهيز مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :القطعة رقم - 20
الكائن  4أ شرق المنطقة الصناعية الثالثة -
 - 0نبيل سالمة ذكي وشريكته شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع :لتشكيل وتشغيل المعادن وطالئها - .لطالء جميع انواع الباستيك.
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111114برقم  ، 0929عن اقامة وتشغيل مصنع :لتشكيل وتشغيل المعادن وطالئها.
 لطالء جميع انواع الباستيك.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :القطعة رقم  - 13المنطقة الصناعية - C8
 - 4سينمكس ديجيتال فاكتورى (  ( SINAMIKS DIGITAL FACTORY ( SDFش.ذ.م.م ) شركة  -1 ،اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع لوحات كهربائية واجهزة تحكم الى
 -2تصميم أو تصنيع اآلالت والمعدات الصناعية وخطوط اإلنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ،ويشمل ذلك- :
(أ) أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع.
(ب) إعداد النماذج والقوالب لآلالت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.
(ت) إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج.
(ث) أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية ،رأس
مالها ، 21111110111قيدت فى  21111110برقم  ، 4140عن  -1اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لوحات كهربائية واجهزة تحكم
الى
 -2تصميم أو تصنيع اآلالت والمعدات الصناعية وخطوط اإلنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ،ويشمل ذلك- :
(أ) أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع.
(ب) إعداد النماذج والقوالب لآلالت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.
(ت) إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج.
(ث) أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  ،بجهة :
الوحدة  - 0مول عمان سنتر  -1مدخل ب  -الدور الثانى -االردنية -
 - 2سينمكس ديجيتال فاكتورى (  ( SINAMIKS DIGITAL FACTORY ( SDFش.ذ.م.م ) شركة  ،واإلدارية للمصانع.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 21111110111قيدت فى  21111110برقم  ، 4140عن واإلدارية للمصانع.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الوحدة  - 0مول عمان سنتر  -1مدخل ب  -الدور الثانى -االردنية -
 - 1محمد عارف محمد زهير نطفجي وشركاه شركة  - 1 ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج ( فيما عدا االلياف الصناعية
) والمالبس الجاهزة والطباعة عليها
 - 2التصدير
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مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 41011110111قيدت فى  21111113برقم  ، 4131عن  - 1اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج ( فيما عدا
االلياف الصناعية ) والمالبس الجاهزة والطباعة عليها
 - 2التصدير
مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :القطعه رقم  2في منطقه زيزينيا سابقا
 - 9محمد عفان وشريكيه شركة  " ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جمالونات االستيل والقوائم المعدنية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111120برقم  ، 4192عن "
والقوائم المعدنية

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جمالونات االستيل

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :الدور الثاني  -عمارة  - 4السالم
 - 11شركة جلوبال باك لصناعة و تجارة و طباعة مواد التعبئة و التغليف )ش.ذ.م.م( شركة  -? ،اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع و طباعة مواد التعبئة والتغليف.
?-تجارة الجملة و التجزئة لمواد التعبئة و التغليف بكافة أنواعها.
"

? -التوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا.

? -االستيراد والتصدير  ،تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121لسنة 1912و القانون رقم 2لسنة 2112بتعديل احكام القانون رقم
121لسنة ،1912وال يجوز للشركة التصرف فى المستلزمات المستوردة فى غير الغرض المستوردة من اجله اال بموافقة من الوزير
المختص بالتجارة الخارجية بناء على طلب الشركة ،رأس مالها ، 21111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4104عن ?-
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و طباعة مواد التعبئة والتغليف.
?-تجارة الجملة و التجزئة لمواد التعبئة و التغليف بكافة أنواعها.
"

? -التوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا.

? -االستيراد والتصدير  ،تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121لسنة 1912و القانون رقم 2لسنة 2112بتعديل احكام القانون رقم
121لسنة ،1912وال يجوز للشركة التصرف فى المستلزمات المستوردة فى غير الغرض المستوردة من اجله اال بموافقة من الوزير
المختص بالتجارة الخارجية بناء على طلب الشركة  ،بجهة  :قطعة رقم ) - ( 4/2المنطقة الصناعية )ج  -مدينة بدر . -
 - 11شركة جلوبال باك لصناعة و تجارة و طباعة مواد التعبئة و التغليف )ش.ذ.م.م( شركة  ،المستوردة متضمنا مبررات
الطلب التى تقرها الجهة المشرفة على النشاط.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
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،رأس مالها ، 21111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4104عن المستوردة متضمنا مبررات الطلب التى تقرها الجهة
المشرفة على النشاط.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .بجهة  :قطعة رقم ) - ( 4/2المنطقة الصناعية )ج  -مدينة بدر . -
 - 12الدولية للصناعات الخشبية شركة  ،اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية بكافة انواعها
 االستيراد و التصديرمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .
،رأس مالها ، 111110111قيدت فى  21111119برقم  ، 4141عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية بكافة
انواعها
 االستيراد و التصديرمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  ، .بجهة  :قطعة رقم (  ) 21المنطقة الصناعية  201فدان صناعات صغيرة  -مدينة بدر
 - 13شركة الزهراء للصناعات البالستيكية ( ش.ذ.م.م ) شركة ،
المنتجات البالستيكية.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و حقن و نفخ جميع أنواع

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
،رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111110برقم  ، 4143عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و حقن و نفخ جميع أنواع
المنتجات البالستيكية.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .بجهة  :قطعة رقم  - 142المنطقة الصناعية جنوب غرب أ4
 - 14محمد على االسدى وشريكه شركة ،
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشيكوالتة والطوفى والبسكويت والحلوى من عجين واللبان مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 0923عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشيكوالتة والطوفى
والبسكويت والحلوى من عجين واللبان مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مصنع رقم  - 11المنطقة الصناعية أ - 4جنوب الجمركية -
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 - 10اتكلم للتدريب وتنمية المهارات شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  ،مركز العداد وتنميه وتدريب الموارد
البشريه
* مركز لتعليم وتدريب النطق ولغه التخاطب
* انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب االطفال الطبيعيين وذوى االحتياجات الخاصه
* تصميم وتوزيع البرامج التعليميه واالختبارات التشخيصيه والتاهيليه للمعوقين
* توزيع االدوات التاهيليه والعالجيه لمرضى التخاطب
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع ،رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111112برقم  ، 4112عن
مركز العداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه
* مركز لتعليم وتدريب النطق ولغه التخاطب
* انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب االطفال الطبيعيين وذوى االحتياجات الخاصه
* تصميم وتوزيع البرامج التعليميه واالختبارات التشخيصيه والتاهيليه للمعوقين
* توزيع االدوات التاهيليه والعالجيه لمرضى التخاطب
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع  ،بجهة  :برج اللولوة  -ش المدارس  -الحسينيه
 - 14اتكلم للتدريب وتنمية المهارات شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  ،الشركات وغيرها التي تزاول أعماال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن
تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا ألحكام القانون .
،رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111112برقم  ، 4112عن الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة
من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا ألحكام القانون  ، .بجهة  :برج اللولوة  -ش المدارس  -الحسينيه
 - 12طه سعيد طه الزنط وشركاه شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع:

 لتشكيل وتشغيل المعادن لتصنيع التجهيزات الطبيةالمعدنيةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 42011110111قيدت فى  21111112برقم  ، 4123عن "

اقامة وتشغيل مصنع:

 لتشكيل وتشغيل المعادن لتصنيع التجهيزات الطبيةالمعدنيةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :القطعة رقم 240بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ 4العاشر من رمضان -
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 - 11عالء عبد السالم حموي وشريكة شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج وااللياف الصناعية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 0111110111قيدت فى  21111114برقم  ، 4132عن "
وااللياف الصناعية

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :شقة رقم  - 1عمارة  1ب  -مجاورة 42
 - 19محمد سامر محمود عكام وشريكه شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 21111110111قيدت فى  21111119برقم  ، 4141عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :القطعة رقم  - 044جنوب غرب أ4
 - 21اللوتس الدارة المطاعم والكافيهات وبالي استيشن )ش.ذ.م.م( شركة  " ،اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات
الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى وبالي استيشن
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
اقامة و تشغيل
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج ،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4133عن "
و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى
وبالي استيشن
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج  ،بجهة  :القطعة رقم - 22/2المجاورة الثانية
 - 21اللوتس الدارة المطاعم والكافيهات وبالي استيشن )ش.ذ.م.م( شركة  ،في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4133عن في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .بجهة  :القطعة رقم - 22/2المجاورة الثانية
 - 22محمد ابراهيم محمود و شريكه شركة ،
"

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111114برقم  ، 0999عن "
البالستيكية

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات
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مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :القطعة رقم  -142المنطقة الصناعية 22فدان -طريق بلبيس العاشر -
 - 23احمد سويلم اسماعيل ناصر وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب و المفروشات بجميع أنواعها.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ،رأس مالها
، 11111110111قيدت فى  21111119برقم  ، 4143عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب و المفروشات بجميع أنواعها.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  ،بجهة  :فيال 91أ  -جمعية
المهندسين العرب  -بوابة  - 11بلبيس
 - 24االلوان الطائرة شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة ،

اقامه وتشغيل حضانه.

وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى
وذلك كله طبقا ألحكام القانون
،رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111113برقم  ، 4132عن اقامه وتشغيل حضانه.
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى
وذلك كله طبقا ألحكام القانون  ،بجهة  :قطعة رقم  - 2مجاورة - 9
 - 20كرافت باك لتصنيع الكرتون المضلع والمنتجات الورقية Kraft pack for corrugated cardboard and paper
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون المضلع والمنتجات الورقية بجميع أنواعها ،مع
 ( productsش.ذ.م.م ) شركة ،
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس
مالها ، 11111110111قيدت فى  21111110برقم  ، 4144عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون المضلع والمنتجات
الورقية بجميع أنواعها ،مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :القطعة رقم  - 23المنطقة الصناعية - c6
 - 24العلم للتجارة والمقاوالت )ش.ذ.م.م( شركة " ،

التجارة العامة والتوريدات العمومية

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصةومقاوالت الديكور والتشطيبات توريد وتركيب التكييفات وغرف التهوية الميكانيكية والتبريد والتجميد وأجهزة االنذار واطفاء الحريق واالجهزة الكهربائيةواجهزة االنارة وكاميرات المراقبة مع مرعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربي رقم 44لسنة 2113
 توريد قطع غيار التكييفات وقطع غيار السيارات القيام بأعمال الصيانة واالعمال الكهروميكانيكية والتهوية الكهروميكانيكية تقديم االستشارات ،رأس مالها ، 2111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4101عن "العمومية

التجارة العامة والتوريدات

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصةومقاوالت الديكور والتشطيبات توريد وتركيب التكييفات وغرف التهوية الميكانيكية والتبريد والتجميد وأجهزة االنذار واطفاء الحريق واالجهزة الكهربائيةواجهزة االنارة وكاميرات المراقبة مع مرعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربي رقم 44لسنة 2113
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 توريد قطع غيار التكييفات وقطع غيار السيارات القيام بأعمال الصيانة واالعمال الكهروميكانيكية والتهوية الكهروميكانيكية تقديم االستشارات  ،بجهة  :شقة رقم ) - (1عمارة  -34مجاورة -41 - 22العلم للتجارة والمقاوالت )ش.ذ.م.م( شركة  ،من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية، .رأس مالها ، 2111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4101عن من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز
لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .بجهة  :شقة رقم )- (1
عمارة  -34مجاورة -41
 - 21العلم للتجارة والمقاوالت )ش.ذ.م.م( شركة  ،الهندسية فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات
القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق
المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 22من قانون سوق رأس المال والئحته
التنفيذية
 التسويق واالستثمار العقاري االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريةمع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 121لسنة 1912في شأن سجل المستوردين ،رأسمالها ، 2111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4101عن الهندسية فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا
االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن
االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 22من قانون سوق رأس المال
والئحته التنفيذية
 التسويق واالستثمار العقاري االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريةمع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 121لسنة 1912في شأن سجل المستوردين  ،بجهة :شقة رقم ) - (1عمارة  -34مجاورة -41
 - 29العلم للتجارة والمقاوالت )ش.ذ.م.م( شركة  ،و القانون رقم 121لسنة  1912في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
وعلى القانون رقم  2لسنة 2112بتعديل بعض احكام القانون  121لسنة 1912

"

اقامة وتشغيل مصنع-:

-لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

"
 لتصنيع وتجميع خطوط الصاج المركزي -لتجميع األجهزة الكهربائية والمنزلية

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

16

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه ،رأس مالها ، 2111110111قيدت فى  21111111برقم ، 4101
عن و القانون رقم 121لسنة  1912في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وعلى القانون رقم  2لسنة 2112بتعديل بعض احكام
القانون  121لسنة 1912

"

اقامة وتشغيل مصنع-:

-لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

"
 لتصنيع وتجميع خطوط الصاج المركزي -لتجميع األجهزة الكهربائية والمنزلية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه  ،بجهة  :شقة رقم ) - (1عمارة  -34مجاورة -41
 - 31شركة دار الحرم للخدمات ( ش.ذ.م.م ) شركة  ،ادارة و تاجيرالفنادق الثابتة ويخوت السفاري ،والموتيالت ،والشقق
واألجنحة الفندقية ،والقرى السياحية ،واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو
ثقافية ،واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ،على أال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واألجنحة الفندقية والقرى
السياحية عن ثالثة نجوم وأال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اإليوائية
للمشروع.
التسويق الفندقي.اقامة ،رأس مالها ، 111110111قيدت فى  21111119برقم  ، 4141عن ادارة و تاجيرالفنادق الثابتة ويخوت السفاري،والموتيالت ،والشقق واألجنحة الفندقية ،والقرى السياحية ،واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو
رياضية أو تجارية أو ثقافية ،واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ،على أال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق
واألجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثة نجوم وأال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات
المبنية من الطاقة اإليوائية للمشروع.
التسويق الفندقي.اقامة  ،بجهة  :الشقة رقم  - 12عمارة  (12برج نجود األطباء )  -الدور الثالث  -ميدان عرابي - 31شركة دار الحرم للخدمات ( ش.ذ.م.م ) شركة  ،في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون
والئحته التنفيذية.
،رأس مالها ، 111110111قيدت فى  21111119برقم  ، 4141عن في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .بجهة  :الشقة رقم  - 12عمارة  (12برج نجود األطباء )  -الدور الثالث  -ميدان عرابي
 - 32شركة دار الحرم للخدمات ( ش.ذ.م.م ) شركة  ،و تنظيم المؤتمرات و المعارض بشرط استصدار التراخيص الالزمة
لكل معرض على حدة.
انهاء كافة االجراءات لعمالء الشركة أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية.
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مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج ،رأس مالها ، 111110111قيدت فى
 21111119برقم  ، 4141عن و تنظيم المؤتمرات و المعارض بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة.
انهاء كافة االجراءات لعمالء الشركة أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج  ،بجهة  :الشقة رقم  - 12عمارة  (12برج نجود
األطباء )  -الدور الثالث  -ميدان عرابي
 - 33محمد عبد القادر حسين محمد المالح وشريكته شركة  ،أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب األسمنتي المصمت
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4111عن أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب األسمنتي المصمت
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :القطعة رقم  -12منطقة 111فدان  -مدينة بدر
 - 34شركة ميتاليكا للصناعة والتجارة ( Metallika For Industry And Tradeش.ذ.م.م) شركة  ،تجارة و توزيع كافة
المنتجات الزجاجية المتمثلة في زجاج المائدة والقوارير والعبوات الزجاجية والزجاج المسطح - .اقامه و تشغيل مصنع لتشكيل و
تشغيل المعادن - .اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع االثاث بكافه انواعه واشكاله - .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها - .أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - .تركيب االجهزة واالالت االلكترونية ،رأس مالها ، 11111110111قيدت فى
 21111112برقم  ، 4114عن تجارة و توزيع كافة المنتجات الزجاجية المتمثلة في زجاج المائدة والقوارير والعبوات الزجاجية
والزجاج المسطح - .اقامه و تشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن - .اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع االثاث بكافه انواعه
واشكاله - .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها - .أعمال إنتاج وتطوير
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - .تركيب االجهزة واالالت
االلكترونية  ،بجهة  :القطعة رقم  100المنطقة الصناعية جنوب غرب أ4
 - 30محمد السيد وشريكته شركة  " ،اقامة وتشغيل مصنع النتاج المراوح والشفاطات الصناعية وابراج التبريد ومستلزمات
التكييف والتبريد وفالتر الهواء ووحدات مناولة الهواء المركزية وتشكيل المعادن
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
اقامة وتشغيل مصنع النتاج المراوح
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111110برقم  ، 0992عن "
والشفاطات الصناعية وابراج التبريد ومستلزمات التكييف والتبريد وفالتر الهواء ووحدات مناولة الهواء المركزية وتشكيل المعادن
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :قطعة رقم -120بالمنطقة الصناعية 201فدان صناعات صغيرة  -مدينة بدر
 - 34صالح حسين الشرقاوي عبد الوهاب وشريكته شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع:

 وتجميع اللوحات الكهربائية ذات الجهد العالي والمنخفض -وتجميع المصابيح الليد ومفاتيح الكهرباء

"
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التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية ،ويشمل ذلك ما يأتي: انشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات -? -تصميم أو تصنيع اآلالت والمعدات الصناعية وخطوط اإلنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ،ويشمل ذلك- :

أعمال إدارة التنفيذ ،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111122برقم  ، 4112عن "لتصنيع:

اقامة وتشغيل مصنع

 وتجميع اللوحات الكهربائية ذات الجهد العالي والمنخفض -وتجميع المصابيح الليد ومفاتيح الكهرباء

"
التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية ،ويشمل ذلك ما يأتي: انشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات -? -تصميم أو تصنيع اآلالت والمعدات الصناعية وخطوط اإلنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ،ويشمل ذلك- :

أعمال إدارة التنفيذ  ،بجهة  :منزل صالح حسين الشرقاوي  -قرية منزل نعيم - 32صالح حسين الشرقاوي عبد الوهاب وشريكته شركة  ،للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على
اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية واإلدارية للمصانع.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111122برقم  ، 4112عن للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق
على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية واإلدارية للمصانع.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :منزل صالح حسين الشرقاوي  -قرية منزل نعيم
 - 31ايمن بدوي مهني تمام وشركاه شركة  " ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اضافات االعالف ومكمالتها الغذائية )نافبك(
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111120برقم  ، 4112عن "
ومكمالتها الغذائية )نافبك(

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اضافات االعالف

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :بدروم بالقطعة رقم  -212مجاورة 2
 - 39محمود عبد الحميد السيد عيسي وشريكه شركة  ،تجارة مواد البناء داخل مدينة العاشر من رمضان
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111110برقم  ، 4142عن تجارة مواد البناء داخل مدينة العاشر من رمضان
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :محل  - 09الدور االرضي  -سنتر مجاورة - 31
 - 41شركة أوفار للخدمات البترولية ) UFAR PETROLEUM SERVICES COMPANYش.ذ.م.م( شركة  ،تقديم الخدمات
البترولية المسانده لعمليات االستكشاف والحفر وتوصيل ونقل الغاز
 تقديم الخدمات البترولية المسانده النتاج وتكرير البترول وكذا مايتعلق بالتسويق واعمال الصيانة خدمات نقل المواد البترولية ومعدتها ومستلزماتها تشغيل وادارة محطات تموين وخدمة السيارات وتوزيع المنتجات البترولية توفير االجهزة والمعدات والمهمات الخدمية والفنية لشركات البترول ومنشأتهاومواقعها وعمالها وشركات الغاز االستيراد والتصدير  ،مع التزام الشركة بأحكام القانون ،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4112عنتقديم الخدمات البترولية المسانده لعمليات االستكشاف والحفر وتوصيل ونقل الغاز
 تقديم الخدمات البترولية المسانده النتاج وتكرير البترول وكذا مايتعلق بالتسويق واعمال الصيانة خدمات نقل المواد البترولية ومعدتها ومستلزماتها تشغيل وادارة محطات تموين وخدمة السيارات وتوزيع المنتجات البترولية توفير االجهزة والمعدات والمهمات الخدمية والفنية لشركات البترول ومنشأتهاومواقعها وعمالها وشركات الغاز االستيراد والتصدير  ،مع التزام الشركة بأحكام القانون  ،بجهة  :فيال  -14مجاورة  -02حي الياسمين - 41شركة أوفار للخدمات البترولية ) UFAR PETROLEUM SERVICES COMPANYش.ذ.م.م( شركة  ،رقم 121لسنة
1912في شأن سجل المستوردين وعلى القانون رقم  2لسنة 2112بتعديل بعض احكام القانون 121لسنة 1912
 تقديم خدمات التغذية للعاملين في الشركات والمواقع والحقول البترولية توصيل المياه العذبة الصالحة للشرب والمياه المالحة ) البراكش  /الجوفية( لحقول البترول والعاملين بها القيام بخدمة وصيانة السيارات تقديم الخدمات المعاونة الالزمة لمواقع ومنشأت قطاع البترول القيام باالعمال التكميلية واالصالحية للمباني مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح ،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى 21111111برقم  ، 4112عن رقم 121لسنة 1912في شأن سجل المستوردين وعلى القانون رقم  2لسنة 2112بتعديل بعض
احكام القانون 121لسنة 1912
 تقديم خدمات التغذية للعاملين في الشركات والمواقع والحقول البترولية توصيل المياه العذبة الصالحة للشرب والمياه المالحة ) البراكش  /الجوفية( لحقول البترول والعاملين بها القيام بخدمة وصيانة السيارات تقديم الخدمات المعاونة الالزمة لمواقع ومنشأت قطاع البترول القيام باالعمال التكميلية واالصالحية للمباني مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح  ،بجهة  :فيال  -14مجاورة  -02حي الياسمين - 42شركة أوفار للخدمات البترولية ) UFAR PETROLEUM SERVICES COMPANYش.ذ.م.م( شركة  ،والقرارات
السارية وبشرط أستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
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جهاز تنمية التجارة الداخلية
 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة التسويق واالستثمار والتطوير العقاري شراء وبيع وتقسيم األراضي والبناء عليها سواء وحدات تجارية او ادارية او سكنية -مركز العداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية فى مجال الخدمات البترولية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4112عن والقرارات السارية وبشرط أستصدار التراخيص
الالزمة لممارسة هذه األنشطة
 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة التسويق واالستثمار والتطوير العقاري شراء وبيع وتقسيم األراضي والبناء عليها سواء وحدات تجارية او ادارية او سكنية -مركز العداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية فى مجال الخدمات البترولية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :فيال  -14مجاورة  -02حي الياسمين
 - 43حسام على سليمان و شريكته شركة  " ،تجارة المالبس الجاهزة و األحذية بالجملة و التجزئة
على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 3011110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4121عن "
التجزئة

تجارة المالبس الجاهزة و األحذية بالجملة و

على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :وحده رقم  - 1قطعة -109المجاورة-4تقسيم المهندسين
 - 44ناصر جبرائيل زكى توما وشريكة شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لصناعة كافة مستلزمات الطباعة والتجليد بكافة انواعها
ومستلزماتها وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111119برقم  ، 4142عن اقامة وتشغيل مصنع لصناعة كافة مستلزمات الطباعة
والتجليد بكافة انواعها ومستلزماتها وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :قطعة االرض
الصناعية رقم  401بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ4
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 - 40ناصر جبرائيل زكى توما وشريكة شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لصناعة كافة مستلزمات الطباعة والتجليد بكافة انواعها
ومستلزماتها وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111119برقم  ، 4142عن اقامة وتشغيل مصنع لصناعة كافة مستلزمات الطباعة
والتجليد بكافة انواعها ومستلزماتها وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :قطعة االرض
رقم  4امتداد شارع -113تقسيم النزهة الجديدة-
 - 44الهدف للتوريدات العمومية ( ش.ذ.م.م ) شركة ،

التوريدات العمومية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى  21111110برقم  ، 4144عن التوريدات العمومية
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .بجهة  :القطعة  - 41وحدة بالدور االرضي -مجاورة - 1
 - 42ايمن عبد المنعم السيد الحصري و شريكيه شركة " ،
الملح الصناعي.

األنشطة المرتبطةبالمالحات الطبيعية أو الصناعية أو

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

،رأس مالها ، 11111110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4120عن "
الصناعية أو الملح الصناعي.

األنشطة المرتبطةبالمالحات الطبيعية أو

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :فيال الحصري رقم  -112مجاورة 24
 - 41محمد سعيد وشريكه شركة  " ،اقامة وتشغيل مصنع الصناعات البالستيكية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4130عن "

اقامة وتشغيل مصنع الصناعات البالستيكية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :القطعه رقم  -319المنطقه الصناعيه جنوب غرب أ- 4
 - 49شركة ماكسيوم للتجارة العامة و المقاوالت ( Maxeomش.ذ.م.م) شركة  ،التجارة العامة في كل ما هو مسموح به
قانونا.
التوريدات العمومية لكل ما هو مسموح به قانونا.-التصدير في كل ما هو مسموح به قانونا.
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المقاوالت العامة.-االستثمار العقاري.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 1011110111قيدت فى  21111111برقم  ، 0924عن التجارة العامة في كل ما هو مسموح به قانونا.
التوريدات العمومية لكل ما هو مسموح به قانونا.التصدير في كل ما هو مسموح به قانونا.المقاوالت العامة.-االستثمار العقاري.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقة رقم  - 0عمارة  -29نموذج )ج(  -مجاورة 04
 - 01احمد مصطفى عبده ندا وشريكه شركة  ،تجارة الجملة والتجزئة لمنتجات األخشاب والمعادن على ان يتم ممارسة النشاط
داخل مدينة العاشر من رمضان فقط
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111122برقم  ، 4191عن تجارة الجملة والتجزئة لمنتجات األخشاب والمعادن على
ان يتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :الوحدة رقم  1الدور األرضي -قطعة رقم  - 19شارع األندلس  -المجاورة رقم - 1
 - 01عبد الناصر الحمدانى و شريكه شركة  " ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير الكارتون و الورق.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 4111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4114عن "
و الورق.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير الكارتون

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :رقم  -314المنطقة الصناعية جنوب غرب - A6الروبيكي
 - 02سكتش مصر للصناعات الكيميائية ( ش.ذ.م.م ) شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها
، 1111110111قيدت فى  21111113برقم  ، 4122عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :الوحدة رقم - 3
عمارة  4الشباب  -مجاورة - 44
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 - 03ميخائيل اموزيس ميخائيل وشركاه شركة  -1 ،صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بما تشمله من أنشطة صناعية
وتصميم وتطوير اإللكترونيات ،ومراكز البيانات ،وأنشطة التعهيد ،وتطوير البرمجيات ،والتعليم التكنولوجي.
 -2تصميم وإنتاج البرامج -:
(أ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.
(ب) أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
(ت) إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة ،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111112برقم  ، 4114عن -1
صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اإللكترونيات ،ومراكز البيانات ،وأنشطة
التعهيد ،وتطوير البرمجيات ،والتعليم التكنولوجي.
 -2تصميم وإنتاج البرامج -:
(أ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.
(ب) أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
(ت) إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة  ،بجهة  :الوحدة رقم ج  -جرش مول  -المرحلة االولى  -االردنية -
 - 04ميخائيل اموزيس ميخائيل وشركاه شركة  ،من صوت وصورة وبيانات.
(ث) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية.
 -3تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اآللية:
(أ) أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.
(ب) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.
 -4تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية األساسية للمعلومات واالتصاالت:
(أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.
(ب) تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.
 -0االتصاالت وخدمات اإلنترنت، .رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111112برقم  ، 4114عن من صوت وصورة
وبيانات.
(ث) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية.
 -3تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اآللية:
(أ) أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.
(ب) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.
 -4تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية األساسية للمعلومات واالتصاالت:
(أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.
(ب) تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.
 -0االتصاالت وخدمات اإلنترنت ، .بجهة  :الوحدة رقم ج  -جرش مول  -المرحلة االولى  -االردنية -
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 - 00ميخائيل اموزيس ميخائيل وشركاه شركة  ،والفني.

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111112برقم  ، 4114عن والفني.

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :الوحدة رقم ج  -جرش مول  -المرحلة االولى  -االردنية -
 - 04ميخائيل اموزيس ميخائيل وشركاه شركة ،
 -4المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية.
 -2إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية،
ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.
 -1إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية واألقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص
من الجهات المعنية وال يشمل ذلك اإلذاعة والتليفزيون.
 -9مشروعات البحث والتطوير ،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111112برقم  ، 4114عن  -4المشروعات التي
تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية.
 -2إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية،
ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.
 -1إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية واألقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص
من الجهات المعنية وال يشمل ذلك اإلذاعة والتليفزيون.
 -9مشروعات البحث والتطوير  ،بجهة  :الوحدة رقم ج  -جرش مول  -المرحلة االولى  -االردنية -
 - 02شركة ساين تك للصناعة ( ش.ذ.م.م ) شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع :
 -1لتصنيع كافة المواد الغذائية و مكسبات الطعم و اللون و تعبئتها و تغليفها.
 -2تشكيل و تشغيل المعادن.
 -3لصناعة الصناديق و الشدادات المعدنية و االستانلس.
 -4لتصنيع كافة أنواع المنتجات البالستيكية.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها ،رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111122برقم  ، 4113عن اقامة وتشغيل مصنع :
 -1لتصنيع كافة المواد الغذائية و مكسبات الطعم و اللون و تعبئتها و تغليفها.
 -2تشكيل و تشغيل المعادن.
 -3لصناعة الصناديق و الشدادات المعدنية و االستانلس.
 -4لتصنيع كافة أنواع المنتجات البالستيكية.
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مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها  ،بجهة  :شقة  - 1عماره  - 22مربع  - 2مجاورة - 3
 - 01شركة ساين تك للصناعة ( ش.ذ.م.م ) شركة  ،على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج
في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.

،رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111122برقم  ، 4113عن على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز
لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .بجهة  :شقة  - 1عماره 22
 مربع  - 2مجاورة - 3 - 09امير المرجى وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111120برقم  ، 4190عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :الوحدة رقم  -11سنتر المجاورة -11
 - 41شركة ايجيبت بالست للصناعة ) Egypt Plast For Industryش.ذ.م.م( شركة  ،التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته
التنفيذية، .رأس مالها ، 111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4112عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو
في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية، .
بجهة  :قطعة  -40مجاورة 21
 - 41شركة ايجيبت بالست للصناعة ) Egypt Plast For Industryش.ذ.م.م( شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع:

لصناعة الغزل و النسيج)عدا االلياف الصناعيه(و صناعه المالبس الجاهزه و التريكو و البطاطين .لتصنيع كافة أنواع المنتجات البالستيكية.لتشكيل و تشغيل المعادن.لتصنيع الصناديق و الشدادات المعدنية و اإلستانلس.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو ،رأس
اقامة وتشغيل مصنع:
مالها ، 111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4112عن "
لصناعة الغزل و النسيج)عدا االلياف الصناعيه(و صناعه المالبس الجاهزه و التريكو و البطاطين .لتصنيع كافة أنواع المنتجات البالستيكية.لتشكيل و تشغيل المعادن.لتصنيع الصناديق و الشدادات المعدنية و اإلستانلس.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو  ،بجهة :
قطعة  -40مجاورة 21
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 - 42شركة أكيوريت للمشروعات )ش.ذ.م.م( شركة  - " ،مقاوالت كهربائية وميكانيكية
 توريدات كهربائية وميكانيكيةمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4101عن "

 -مقاوالت كهربائية وميكانيكية

 توريدات كهربائية وميكانيكيةمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .بجهة  :مكتب رقم  32الدور الثالث  -عمارة أ  -مول الدوحة
 - 43نبوى محمد عليوه و شريكه شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات التعبئة و التغليف .

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111114برقم  ، 4111عن "
التغليف .

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات التعبئة و

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :الوحدة رقم -121المنطقة الصناعية جنوب غرب أ4
(شركة الشخص الواحد) شركة - : ،انشاء وتشغيل مركز لتدريب وتنميه الموارد البشريه  /انشاء
 - 44هال للتدريب
وتشغيل مركز متخصص لتدريب الطفال الطبيعين وذوى االحتياجات الخاصه والتدريب على النطق وتعليم لغه التخاطب)فيما ال
يجاوز مرحله التعليم الثانوى( /تقديم االستشارات)فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونيه واالستشارات
والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات الماليه عن االوراق الماليه النشطه الشركات
العامله فى مجال االوراق الماليه المنصوص ،رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4122عن - :انشاء
وتشغيل مركز لتدريب وتنميه الموارد البشريه  /انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب الطفال الطبيعين وذوى االحتياجات
الخاصه والتدريب على النطق وتعليم لغه التخاطب)فيما ال يجاوز مرحله التعليم الثانوى( /تقديم االستشارات)فيما عدا ما يتعلق
باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونيه واالستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات الماليه عن االوراق الماليه النشطه الشركات العامله فى مجال االوراق الماليه المنصوص  ،بجهة  :شقة 3الدور
الثالث-منزل ملك سيد عنتر فرحات-ش العروبة -بجوار مستشفى دار الشفاء التخصصي  -مشتول السوق -
 - 40هال للتدريب
"

(شركة الشخص الواحد) شركة  ،عليها فى الماده ?? من قانون سوق راس المال والئحته التنفيذيه(.

-انتاج الوسائل التعليمية

اقامه وتجهيز دار المسنين بهدف تقديم كافه خدمات الرعايه الصحيه واالجتماعيهوالترفيهيه وادارتها للمسنين وذلك مقابل اجر.
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها ،رأس
مالها ، 011110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4122عن عليها فى الماده ?? من قانون سوق راس المال والئحته التنفيذيه(.
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-انتاج الوسائل التعليمية

اقامه وتجهيز دار المسنين بهدف تقديم كافه خدمات الرعايه الصحيه واالجتماعيهوالترفيهيه وادارتها للمسنين وذلك مقابل اجر.
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها  ،بجهة
 :شقة 3الدور الثالث-منزل ملك سيد عنتر فرحات-ش العروبة -بجوار مستشفى دار الشفاء التخصصي  -مشتول السوق -
(شركة الشخص الواحد) شركة  ،على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج
 - 44هال للتدريب
في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا ألحكام القانون
،رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4122عن على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها
أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا ألحكام القانون  ،بجهة  :شقة 3الدور
الثالث-منزل ملك سيد عنتر فرحات-ش العروبة -بجوار مستشفى دار الشفاء التخصصي  -مشتول السوق -
 - 42سيلدك لمنتجات الكرتون  Celldeck For Carton Productsشركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خاليا تبريد ورقية
وجميع منتجات الكرتون يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة
او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 11111110111قيدت فى  21111122برقم
 ، 4114عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خاليا تبريد ورقية وجميع منتجات الكرتون يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :القطعة رقم (  ) 19 / 0 / 3بالمنطقة الصناعية (  - ) A2شارع اخناتون -
 - 41عبد الوهاب سعيد عبد الوهاب وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث الخشبى بكافة انواعه
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111122برقم  ، 4119عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث الخشبى بكافة
انواعه
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :شقه دور ثاني عقار رقم  0ملك عبد الوهاب سعيد  -كفر اكياد  -بلبيس
 - 49شركة العاصمة للتوريدات العمومية ( ش.ذ.م.م ) شركة ،

توريدات عمومية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى  21111110برقم  ، 4141عن توريدات عمومية
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
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طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .بجهة  :الوحدة التجارية رقم  - 411بمشروع الجوهرة مول  -بمركز المدينة  -القطعة رقم
- MC2 - 27
 - 21ستار هاوس للصناعة  ( Star House For The Industryش.ذ.م.م ) شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع :
لتصنيع جميع أنواع الخيوط و األقمشة و األلياف الصناعية و صباغتها و طباعتها. لتشكيل و تشغيل المعادن. تصنيع العلب و الصناديق المعدنية و اإلستانلس و الشدادات المعدنية.لتصنيع جميع أنواع المواد البالستيكية و صباغتها و الطباعة عليها.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول ،رأس مالها ، 111110111قيدت
فى  21111114برقم  ، 0911عن اقامة وتشغيل مصنع :
لتصنيع جميع أنواع الخيوط و األقمشة و األلياف الصناعية و صباغتها و طباعتها. لتشكيل و تشغيل المعادن. تصنيع العلب و الصناديق المعدنية و اإلستانلس و الشدادات المعدنية.لتصنيع جميع أنواع المواد البالستيكية و صباغتها و الطباعة عليها.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول  ،بجهة  :شقة  - 1عمارة - 44
مجاورة - 44
 - 21ستار هاوس للصناعة  ( Star House For The Industryش.ذ.م.م ) شركة  ،أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
،رأس مالها ، 111110111قيدت فى  21111114برقم  ، 0911عن أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون
والئحته التنفيذية ، .بجهة  :شقة  - 1عمارة  - 44مجاورة - 44
 - 22دانة للصناعات الغذائية ( ش.ذ.م.م ) شركة ،

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .

،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى  21111113برقم  ، 4121عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية
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مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  ، .بجهة  :الوحدة رقم  - 2عمارة  - 2مدخل أ  -مجاورة - 44
 - 23محمد بكرى دركلت وشريكيه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل والمنظفات
الصناعيةبكافة اشكالهم وانواعهم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 21111110111قيدت فى  21111120برقم  ، 4191عن اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل والمنظفات الصناعيةبكافة اشكالهم وانواعهم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :قطعه رقم  xllliبالمنطقة
الصناعيه c1
 - 24شركة سمارت فريم للصناعة ) Smart frame for industryش.ذ.م.م( شركة " ،
لتصنيع-:

اقامة وتشغيل مصنع

 جميع أنواع المواد البالستيكية جميع أنواع الغزل والخيوط واألقمشة واأللياف الصناعية وصباغتها والطباعة عليها -وتشغيل المعادن والعلب والصناديق المعدنية واالستانلس والشدادات المعدنية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4111عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع-:

 جميع أنواع المواد البالستيكية جميع أنواع الغزل والخيوط واألقمشة واأللياف الصناعية وصباغتها والطباعة عليها -وتشغيل المعادن والعلب والصناديق المعدنية واالستانلس والشدادات المعدنية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :القطعة رقم  -12مجاورة -30
 - 20شركة كابيتال لألستثمار العقاري )ش.ذ.م.م( شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع-:

وتشغيل المعادن والعلب والصناديق المعدنية واالستانلس والشدادات المعدنية
 جميع انواع المواد البالستيكية المقاوالت العامة شراء وبيع وتأجير وامتالك االراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيع بحالتها او بعد اقامة المنشأةعليها واقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية واالدارية والترفيهية لتمليكها او تأجبرها او ادارتها او استغاللها
لحسابها او لحساب الغير
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مع مراعاة أحكام القوانين ،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4111عن " اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع-:
وتشغيل المعادن والعلب والصناديق المعدنية واالستانلس والشدادات المعدنية
 جميع انواع المواد البالستيكية المقاوالت العامة شراء وبيع وتأجير وامتالك االراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيع بحالتها او بعد اقامة المنشأةعليها واقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية واالدارية والترفيهية لتمليكها او تأجبرها او ادارتها او استغاللها
لحسابها او لحساب الغير
مع مراعاة أحكام القوانين  ،بجهة  :مكتب رقم 11و 12و - 13مول سينكو -2111أعلي مكتبة االسكندرية
 - 24شركة كابيتال لألستثمار العقاري )ش.ذ.م.م( شركة  ،واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة
لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة
أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4111عن واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج
في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .بجهة  :مكتب رقم 11و 12و - 13مول
سينكو -2111أعلي مكتبة االسكندرية
 - 22دبل ايه لتصنيع مستلزمات االحذيه )ش.ذ.م.م( شركة " ،
أنواعها.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات االحزيه بجميع

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 111110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4131عن "
االحزيه بجميع أنواعها.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :القطعة 142أ  -المنطقة الصناعية الحرفية  -مدينة بدر
 - 21عمرو طارق لطفى محمد غنيمه وشريكه شركة  ،اقامه و تشغيل مصنع العاده تدوير البالستيك وتصنيع جميع انواع
المنتجات البالستيكيه واعاده تدوير وتجميع المخلفات مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 11111110111قيدت فى  21111119برقم  ، 4144عن اقامه و
تشغيل مصنع العاده تدوير البالستيك وتصنيع جميع انواع المنتجات البالستيكيه واعاده تدوير وتجميع المخلفات مع مراعاه احكام
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القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :القطعة رقم
 214بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ4
 - 29ميخائيل اموزيس ميخائيل وشركاه شركة  ،العلمي من أجل التنمية ،والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار
عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.
 -11إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.
 -11إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.
 -12حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.
 -13األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي
والثقافي ،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111112برقم  ، 4114عن العلمي من أجل التنمية ،والمشروعات التي
تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.
 -11إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.
 -11إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.
 -12حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.
 -13األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي
والثقافي  ،بجهة  :الوحدة رقم ج  -جرش مول  -المرحلة االولى  -االردنية -
 - 11محمود يسن سيد و شريكيه شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :

?  -مواسير الكرتون و كون الغزل.
?  -مواد التعبئة و التغليف.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4100عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :

?  -مواسير الكرتون و كون الغزل.
?  -مواد التعبئة و التغليف.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :منزل سعيد عبد المنعم محمد سيد احمد  -بجوار مركز شباب حوض الندى  -طريق حوض الندى سندنهور -مركز بلبيس-
 - 11محمد فتى وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خاليا تبريد ورقية وجميع منتجات الكرتون يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام
القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 111111110111قيدت فى  21111122برقم  ، 4114عن اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع خاليا تبريد ورقية وجميع منتجات الكرتون يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :المنطقة الرابعة -
المنطقة الصناعية  -قطعة رقم 29أ  -مدينة بدر -
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 - 12نيوتراكير لتصنيع المكمالت الغذائية و االغذية الخاصة( )NUTRACAREشركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة
وتغليف المكمالت الغذائية واالغذية الخاصة والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والكيماويات الطبية والمنظفات الصناعية
والمبيدات والعطور و االعشاب
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 11111110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4124عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المكمالت
الغذائية واالغذية الخاصة والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والكيماويات الطبية والمنظفات الصناعية والمبيدات
والعطور و االعشاب
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :القطعة رقم  134بالمنطقة الصناعية (مائة فدان) بمدينة بدر
 - 13احمد كامل حسين و شريكيه شركة ،
اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع االجهزة الكهربائية و االليكترونية و المنزلية مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج
مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
الحربى رقم  44لسنة . 2113
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 0920عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع االجهزة
مع مراعاة أحكام
الكهربائية و االليكترونية و المنزلية مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  44لسنة . 2113
القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  121 :جنوب
غرب أ 4
 - 14شركة ارتيفاي انكوربوريشن  ( Artivay Incorporationش.ذ.م.م ) شركة  ،اقامه وتشغيل واداره مركز للتدريب
علي الجرافيكس
 التسويق االلكتروني الدعاية واالعالنمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
،رأس مالها ، 211110111قيدت فى  21111113برقم  ، 4133عن اقامه وتشغيل واداره مركز للتدريب علي الجرافيكس
 التسويق االلكتروني الدعاية واالعالنمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .بجهة  :الدور االول عمارة  - 3شقه  - 1حي الفسطاط -
 - 10اليكتريك باور لتصنيع االجهزه الكهربائيه (ش.ذ.م.م) شركة ،
اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع االجهزه و االدوات الكهربائيه و تشمل لمبات موفره بجميع انواعها و مقاساتها -لمبات ليد LED-
بجميع انواعها و مقاساتها -كشافات ليد  LED-بجميع انواعها و مقاساتها  -مفاتيح و لقم و فيش و مشتركات كهربائيه  -مراوح
كهربائيه بقدرات مختلفه  -برادات و غاليات كهربائيه بقدرات مختلفه -دفايات كهربائيه بقدرات مختلفه  -حقن البالستيك لجميع
االسطنبات بمختلف انواعها و اشكالها  -القيام باعمال الصيانه المتنقله لالجهزه و المعدات ،رأس مالها ، 011110111قيدت

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

33

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

فى  21111114برقم  ، 4134عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع االجهزه و االدوات الكهربائيه و تشمل لمبات موفره بجميع
انواعها و مقاساتها -لمبات ليد  LED-بجميع انواعها و مقاساتها -كشافات ليد  LED-بجميع انواعها و مقاساتها  -مفاتيح و لقم و
فيش و مشتركات كهربائيه  -مراوح كهربائيه بقدرات مختلفه  -برادات و غاليات كهربائيه بقدرات مختلفه -دفايات كهربائيه
بقدرات مختلفه  -حقن البالستيك لجميع االسطنبات بمختلف انواعها و اشكالها  -القيام باعمال الصيانه المتنقله لالجهزه و
المعدات  ،بجهة  :شارع عمر بن الخطاب  -بجوار صيدناوى
 - 14اليكتريك باور لتصنيع االجهزه الكهربائيه (ش.ذ.م.م) شركة  ،الكهربائيه  - -االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية
 التصنيع للغير والتصنيع لدى الغير لكافه منتجات الشركه -تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة  1912والقانون رقم 121لسنة  1912فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه  ,والينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إال
بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها وفقا ألحكام القانون
،رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111114برقم  ، 4134عن الكهربائيه  - -االستيراد و التصدير و التوكيالت
التجارية  -التصنيع للغير والتصنيع لدى الغير لكافه منتجات الشركه -تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة  1912والقانون
رقم  121لسنة  1912فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه  ,والينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة
غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض .وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها وفقا ألحكام القانون  ،بجهة  :شارع عمر بن
الخطاب  -بجوار صيدناوى
 - 12اليكتريك باور لتصنيع االجهزه الكهربائيه (ش.ذ.م.م) شركة  ،الكهربائيه  - -االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية
 التصنيع للغير والتصنيع لدى الغير لكافه منتجات الشركه -تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة  1912والقانون رقم 121لسنة  1912فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه  ,والينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إال
بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها وفقا ألحكام القانون
،رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111114برقم  ، 4134عن الكهربائيه  - -االستيراد و التصدير و التوكيالت
التجارية  -التصنيع للغير والتصنيع لدى الغير لكافه منتجات الشركه -تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة  1912والقانون
رقم  121لسنة  1912فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه  ,والينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة
غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض .وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها وفقا ألحكام القانون  ،بجهة  :قطعة رقم  -23قطاع
الصناعات المعدنية -المنطقة الصناعية بياض عرب
 - 11اليكتريك باور لتصنيع االجهزه الكهربائيه (ش.ذ.م.م) شركة ،
اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع االجهزه و االدوات الكهربائيه و تشمل لمبات موفره بجميع انواعها و مقاساتها -لمبات ليد LED-
بجميع انواعها و مقاساتها -كشافات ليد  LED-بجميع انواعها و مقاساتها  -مفاتيح و لقم و فيش و مشتركات كهربائيه  -مراوح
كهربائيه بقدرات مختلفه  -برادات و غاليات كهربائيه بقدرات مختلفه -دفايات كهربائيه بقدرات مختلفه  -حقن البالستيك لجميع
االسطنبات بمختلف انواعها و اشكالها  -القيام باعمال الصيانه المتنقله لالجهزه و المعدات ،رأس مالها ، 011110111قيدت
فى  21111114برقم  ، 4134عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع االجهزه و االدوات الكهربائيه و تشمل لمبات موفره بجميع
انواعها و مقاساتها -لمبات ليد  LED-بجميع انواعها و مقاساتها -كشافات ليد  LED-بجميع انواعها و مقاساتها  -مفاتيح و لقم و
فيش و مشتركات كهربائيه  -مراوح كهربائيه بقدرات مختلفه  -برادات و غاليات كهربائيه بقدرات مختلفه -دفايات كهربائيه
بقدرات مختلفه  -حقن البالستيك لجميع االسطنبات بمختلف انواعها و اشكالها  -القيام باعمال الصيانه المتنقله لالجهزه و
المعدات  ،بجهة  :قطعة رقم  -23قطاع الصناعات المعدنية -المنطقة الصناعية بياض عرب
 - 19شركة ميتاليكا للصناعة والتجارة ( Metallika For Industry And Tradeش.ذ.م.م) شركة  ،من كاميرات مراقبة
واجهزة انذار ضد السرقة - .ا لدعاية و االعالن بكافه الوسائل المسموعه و المقروءة و المرئية - .االستيراد و التصدير و
التوكيالت التجارية - .التجارة العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا .مع مراعاة قرار وزير الدفاع واإلنتاج الحربي رقم 44
لسنة  .2113تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة  1912والقانون رقم  121لسنة  1912فى شأن سجل المستوردين
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وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه  ,والينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إال بعد ،رأس مالها 11111110111
،قيدت فى  21111112برقم  ، 4114عن من كاميرات مراقبة واجهزة انذار ضد السرقة - .ا لدعاية و االعالن بكافه الوسائل
المسموعه و المقروءة و المرئية - .االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية - .التجارة العامه و التوزيع فيما هو مسموح به
قانونا .مع مراعاة قرار وزير الدفاع واإلنتاج الحربي رقم  44لسنة  .2113تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة 1912
والقانون رقم  121لسنة  1912فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه  ,والينشئ تأسيس الشركة أى حق فى
مزاوالة غرضها إال بعد  ،بجهة  :القطعة رقم  100المنطقة الصناعية جنوب غرب أ4
 - 91شركة ميتاليكا للصناعة والتجارة ( Metallika For Industry And Tradeش.ذ.م.م) شركة  ،لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .

،رأس مالها ، 11111110111قيدت فى  21111112برقم  ، 4114عن لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها
بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  ، .بجهة  :القطعة رقم  100المنطقة الصناعية جنوب غرب أ4
 - 91شركة ميتاليكا للصناعة والتجارة ( Metallika For Industry And Tradeش.ذ.م.م) شركة  ،الحصول على
التراخيص الالزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها
مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ،رأس مالها
، 11111110111قيدت فى  21111112برقم  ، 4114عن الحصول على التراخيص الالزمة لمزاوالة غرضها من الجهات
المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن
تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  ،بجهة  :القطعة رقم  100المنطقة الصناعية جنوب غرب أ4
 - 92شركة ميتاليكا للصناعة والتجارة ( Metallika For Industry And Tradeش.ذ.م.م) شركة  ،ألحكام القانون والئحته
التنفيذية .

تصنيع قطع غيار االالت والماكينات الصناعية واالسطمبات  ,تجارة وتوزيع كافة المنتجات الزجاجية المتمثلة في زجاج المائدة
والقوارير والعبوات الزجاجية والزجاج المسطح اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  ,اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث
بكافه انواعه واشكاله  ,أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  ,أعمال إنتاج
وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات ،رأس مالها ، 11111110111قيدت فى  21111112برقم
 ، 4114عن ألحكام القانون والئحته التنفيذية .

تصنيع قطع غيار االالت والماكينات الصناعية واالسطمبات  ,تجارة وتوزيع كافة المنتجات الزجاجية المتمثلة في زجاج المائدة
والقوارير والعبوات الزجاجية والزجاج المسطح اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  ,اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث
بكافه انواعه واشكاله  ,أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  ,أعمال إنتاج
وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات  ،بجهة  :القطعة رقم  100المنطقة الصناعية جنوب غرب أ4
 - 93شركة ميتاليكا للصناعة والتجارة ( Metallika For Industry And Tradeش.ذ.م.م) شركة  ،اإللكترونية وتشغيلها
والتدريب عليها  ,تركيب االجهزة واالالت االلكترون ية من كاميرات مراقبة واجهزة انذار ضد السرقة  ,الدعاية و االعالن بكافه
الوسائل المسموعه والمقروءة والمرئية  ,االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  ,التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا .مع مراعاة قرار وزير الدفاع واإلنتاج الحربي رقم  44لسنة  .2113تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة 1912
والقانون رقم  121لسنة  1912فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله ،رأس مالها ، 11111110111قيدت فى
 21111112برقم  ، 4114عن اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  ,تركيب االجهزة واالالت االلكترون ية من كاميرات مراقبة
واجهزة انذار ضد السرقة  ,الدعاية و االعالن بكافه الوسائل المسموعه والمقروءة والمرئية  ,االستيراد والتصدير والتوكيالت

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

35

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

التجارية  ,التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .مع مراعاة قرار وزير الدفاع واإلنتاج الحربي رقم  44لسنة .2113
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة  1912والقانون رقم  121لسنة  1912فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله
 ،بجهة  :القطعة رقم  100المنطقة الصناعية جنوب غرب أ4
 - 94شركة ميتاليكا للصناعة والتجارة ( Metallika For Industry And Tradeش.ذ.م.م) شركة  ،التجاريه  ,والينشئ
تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المخ تصة وبما
ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص
الالزمة لممارسة هذه األنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز ،رأس مالها
، 11111110111قيدت فى  21111112برقم  ، 4114عن التجاريه  ,والينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إال
بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المخ تصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ويجوز للشركة
أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز  ،بجهة  :القطعة رقم  100المنطقة الصناعية جنوب غرب أ4
 - 90احمد السيد موسى احمد وشريكيه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :
 -1مواد البناء بكافة أنواعها.
 -2لتشكيل المعادن بكافة أنواعها.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111124برقم  ، 4112عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :
 -1مواد البناء بكافة أنواعها.
 -2لتشكيل المعادن بكافة أنواعها.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :الوحده رقم  - 2بالقطعة رقم  -213المجاورة 10
 - 94شركة فونيكس تاتش للصناعة )ش.ذ.م.م( شركة  ،في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة
أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
،رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4112عن في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .بجهة  :الوحدة رقم 21 - 0مجاورة -09
الدور الثالث
 - 92شركة فونيكس تاتش للصناعة )ش.ذ.م.م( شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع-:
 لتشغيل وتشكيل المعادن لتصنيع الشدادات الصناعية والصناديق المعدنية واألستانلس لتصنيع كافة أنواع الخيوط واألقمشة وصباغتها والطباعة عليها -لتصنيع كافة أنواع البالستيك
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مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها ،رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4112عن اقامة وتشغيل مصنع-:
 لتشغيل وتشكيل المعادن لتصنيع الشدادات الصناعية والصناديق المعدنية واألستانلس لتصنيع كافة أنواع الخيوط واألقمشة وصباغتها والطباعة عليها -لتصنيع كافة أنواع البالستيك

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها  ،بجهة  :الوحدة رقم 21 - 0مجاورة  -09الدور الثالث
 - 91سمر فاشون  ( Samar Fashionش.ذ.م.م ) شركة  ،تجارة المالبس الحريمي واألحذية والشنط والالنجري والعطور
واالكسسورات الحريمي.
التوريدالعمومية لكل ما هو ماسموح به قانونامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو ،رأس مالها
، 1111110111قيدت فى  21111114برقم  ، 0913عن تجارة المالبس الحريمي واألحذية والشنط والالنجري والعطور
واالكسسورات الحريمي.
التوريدالعمومية لكل ما هو ماسموح به قانونامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو  ،بجهة  :محل رقم
(  ) 31بالدور األرضى  -منتجع نور الدين  -مجاورة ( - ) 24
 - 99سمر فاشون  ( Samar Fashionش.ذ.م.م ) شركة  ،تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى  21111114برقم  ، 0913عن تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية، .
بجهة  :محل رقم (  ) 31بالدور األرضى  -منتجع نور الدين  -مجاورة ( - ) 24
 - 111ذو الغنى جروب (ش.ذ.م.م) شركة  ،التجارة العامة واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية
(لكل ما هو مسموح به قانونا).
 توريد وتركيب كاميرات المراقبة واجهزة االنذار ضد الحريق والسرقة والصيانة المتنقلة لما سبق.* مع مراعاة قرار وزير الدفاع واإلنتاج الحربي رقم  44لسنة . 2113
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي ،رأس مالها 211110111
،قيدت فى  21111114برقم  ، 0912عن التجارة العامة واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية (لكل ما
هو مسموح به قانونا).
 توريد وتركيب كاميرات المراقبة واجهزة االنذار ضد الحريق والسرقة والصيانة المتنقلة لما سبق.* مع مراعاة قرار وزير الدفاع واإلنتاج الحربي رقم  44لسنة . 2113
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
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ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي  ،بجهة  :الوحده رقم  12بالعقار
رقم (  ) 4مول البتراء -
 - 111ذو الغنى جروب (ش.ذ.م.م) شركة  ،تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو
الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .
،رأس مالها ، 211110111قيدت فى  21111114برقم  ، 0912عن تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون
والئحته التنفيذية  ، .بجهة  :الوحده رقم  12بالعقار رقم (  ) 4مول البتراء -
 - 112حسام حامد محمود حاتم و شركاه شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع:

? -لتشكيل وتشغيل المعادن.
? -لتصنيع مواد التعبئة و التغليف.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4134عن "

اقامة وتشغيل مصنع:

? -لتشكيل وتشغيل المعادن.
? -لتصنيع مواد التعبئة و التغليف.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :قطعة رقم  -14المنطقة الصناعية 111فدان  -مد?نة بدر
اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو
 - 113ايجلز للخدمات الطبية  ( Eaglesش.ذ.م.م ) شركة ،
العامة وما تضمه من أنشطة داخليه عالجية أو طبية بشرط أن تقدم ?? %سنويا بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغلها

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج ،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى
 21111114برقم  ، 0912عن اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه عالجية
أو طبية بشرط أن تقدم ?? %سنويا بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغلها

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج  ،بجهة  :قطعة  -1/113شقة  - 3المجاورة - 4
 - 114ايجلز للخدمات الطبية  ( Eaglesش.ذ.م.م ) شركة  ،في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام
القانون والئحته التنفيذية .
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،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111114برقم  ، 0912عن في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
ألحكام القانون والئحته التنفيذية  ، .بجهة  :قطعة  -1/113شقة  - 3المجاورة - 4
 - 110نصحى مهدى يوسف محمد يوسف و شركاه شركة " ،
النسيج.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزه و الغزل و

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 0111110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4139عن "
و الغزل و النسيج.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزه

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :الدور الثالث  -قطعة  - B3 -41المنطقة الصناعية
 - 114عماد فضل أمين و شريكه شركة " ،
جاهزه و التطريز و المالبس الجاهزة.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االقمشة المنسوجة بأنواعها من خام و مفروشات

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 0922عن "
بأنواعها من خام و مفروشات جاهزه و التطريز و المالبس الجاهزة.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االقمشة المنسوجة

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :القطعة رقم -404جنوب غرب - A6
 - 112عادل زينهم محمد سليمان وشريكه شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111120برقم  ، 4111عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :منزل زينهم محمد سليمان  -الدور االرضي  -كفر علي غالي
 - 111عصام على شطا وشريكته شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية والعبوات بكافة انواعها

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4134عن "
البالستيكية والعبوات بكافة انواعها

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :عنبر  - 1القطعة رقم  -112المنطقة الصناعية
 - 119شركة سكيما ايجيبت للصناعة ) Skema Egypt For Industryش.ذ.م.م( شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع:

* لتشيل وتشغيل المعادن
* لتصنيع الصناديق والشدادات المعدنية واالستانلس
* لتصنيع النسيج واالقمشة والخيوط بجميع انواعها والطباعة عليها)عدا االلياف الصناعية(

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

39

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جهاز تنمية التجارة الداخلية
* لتصنيع المنتجات البالستيكية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 111110111قيدت فى  21111111برقم  ، 4110عن "

اقامة وتشغيل مصنع:

* لتشيل وتشغيل المعادن
* لتصنيع الصناديق والشدادات المعدنية واالستانلس
* لتصنيع النسيج واالقمشة والخيوط بجميع انواعها والطباعة عليها)عدا االلياف الصناعية(
* لتصنيع المنتجات البالستيكية

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقة  2قطع -122مجاورة 2
 - 111توب ميديا )ش.ذ.م.م( شركة " ،

-الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.

إدارة المواقع األلكترونية.التسويق االلكترونى عبر االنترنت للعقارت.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة ،رأس مالها 1111110111
الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.،قيدت فى  21111114برقم  ، 0991عن "
إدارة المواقع األلكترونية.التسويق االلكترونى عبر االنترنت للعقارت.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  .ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة  ،بجهة  :شقة  1الدور األرضي-
برج عبد هللا الطحان-ش الحسن بن الهيثم-بجوار المصرية بالزا-القومية  -اول الزقازيق
 - 111توب ميديا )ش.ذ.م.م( شركة  ،أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
المادة
،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى  21111114برقم  ، 0991عن أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون
والئحته التنفيذية.
المادة  ،بجهة  :شقة  1الدور األرضي-برج عبد هللا الطحان-ش الحسن بن الهيثم-بجوار المصرية بالزا-القومية  -اول
الزقازيق
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 - 112مركز المحكمين الدوليين للتنمية و التحكيم و تسوية المنازعات شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  " ،العمل
فى مجال نشاط التحكيم فى المنازعات المدنيه و التجاريه و اعداد و تدريب المحكمين و التدريب في مجال التنمية البشرية فيما
يخص ذلك الغرض ،على اال يكون من بين اغراضها القيام باعمال المحاماه .
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج، .رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4111عن " العمل فى مجال
نشاط التحكيم فى المنازعات المدنيه و التجاريه و اعداد و تدريب المحكمين و التدريب في مجال التنمية البشرية فيما يخص ذلك
الغرض ،على اال يكون من بين اغراضها القيام باعمال المحاماه .
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، .بجهة  :شقة رقم  - 1الدور األول  -قطعة رقم 411ج -الحي 12أمام نادي المستقبل
 - 113مركز المحكمين الدوليين للتنمية و التحكيم و تسوية المنازعات شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  ،كما
يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا ألحكام القانون .
،رأس مالها ، 011110111قيدت فى  21111121برقم  ، 4111عن كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن
تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا ألحكام القانون  ، .بجهة  :شقة رقم  - 1الدور األول  -قطعة رقم 411ج -الحي
12أمام نادي المستقبل
 - 114وليد محمد رفعت وشركاه شركة " ،

اقامة وتشغيل مصنع :

 لتشكيل وتشغيل المعادن لتصنيع وتقطيع وتشريح الصاج لتصنيع الصناديق المعدنيه لتصنيع اللوحات الكهربائيهمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111122برقم  ، 4121عن "

اقامة وتشغيل مصنع :

 لتشكيل وتشغيل المعادن لتصنيع وتقطيع وتشريح الصاج لتصنيع الصناديق المعدنيه لتصنيع اللوحات الكهربائيهمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :منزل محمد رفعت عبد الجليل  -شقه رقم  - 1كفر الحاج عمر
 - 110المصرية جروب الدارة المشروعات )ش.ذ.م.م( شركة - " ،المقاوالت العامة والتوريدات العمومية والتجارة العامة
لكل ماهو مسموح قانونا وعلى االخص مستلزمات الفنادق والمنتجعات
 -تقديم خدمات النظافة ومكافحة االفات والحشرات والقوارض وتجميع القمامة وفضالت األنشطة االنتاجية والخدمية
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 -صيانة وتنسيق وتجميل الحدائق واالشجار

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
المقاوالت العامة والتوريدات العمومية،رأس مالها ، 2111110111قيدت فى  21111120برقم  ، 4114عن "
والتجارة العامة لكل ماهو مسموح قانونا وعلى االخص مستلزمات الفنادق والمنتجعات
 تقديم خدمات النظافة ومكافحة االفات والحشرات والقوارض وتجميع القمامة وفضالت األنشطة االنتاجية والخدمية -صيانة وتنسيق وتجميل الحدائق واالشجار

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقة بالدور االرضى  -برج الحرمين  -ترعة المركيزا -
 - 114خالد محمد عايد وشريكه شركة ،
والمناطق خارج الوادي القديم.

االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ،والمناطق النائية،

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111124برقم  ، 4111عن االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية
الجديدة ،والمناطق النائية ،والمناطق خارج الوادي القديم.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :عقار رقم  - 131ش مدرسة الشهيد سمير  -الحى الثانى  -المجاورة  - 3مدينة بدر -
 - 112احمد حسن رزق وشركاه شركة ،

إنشاء و إقامة مركز متخصص في اآلشعة التشخيصية.

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 11111110111قيدت فى  21111110برقم  ، 4142عن إنشاء و إقامة مركز متخصص في اآلشعة التشخيصية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :منزل عبد الفتاح فتحى أمين  -ش بورسعيد  -بلبيس -
 - 111احمد حسن رزق وشركاه شركة ،

إنشاء و إقامة مركز متخصص في اآلشعة التشخيصية.

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 11111110111قيدت فى  21111110برقم  ، 4142عن إنشاء و إقامة مركز متخصص في اآلشعة التشخيصية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :منزل حسام يسري السيد محمد  -خلف مدرسة السادات -
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 - 119محمد عبد اللطيف رأفت وشريكه شركة ،
السرير
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اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والمفروشات ومستلزمات

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

،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111110برقم  ، 4141عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والمفروشات
ومستلزمات السرير
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :شقة  22الصفا مودرن مول  -األردنية -
 - 121ايه اس جروب للتوريدات الكهربائية و الحلول الصناعيه و المقاوالت ) AS Groupش.ذ.م.م( شركة  ،توريدات
كهربائية.
تقديم خدمات الصيانة الكهربائية المتنقلة للمصانع.-المقاوالت العامة.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 1111110111قيدت فى  21111110برقم  ، 0993عن توريدات كهربائية.
تقديم خدمات الصيانة الكهربائية المتنقلة للمصانع.-المقاوالت العامة.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :وحدة رقم  - 0بالشركة العربية للتجارة و المقاوالت-قطعة رقم - MC2 21
 - 121منسي مرسي منسي مرسي وشركاه شركة ،
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :
 المنتجات الخشبيه واالخشاب )الموبليا واالثاث المنزلي  -فندقي  -مكتبي  -غرف نوم  -صالونات  -أنتريهات  -مكاتب  -بابوشباك(
 خشب كونتر وفيبرمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.

،رأس مالها ، 3111110111قيدت فى  21111112برقم  ، 4111عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :
 المنتجات الخشبيه واالخشاب )الموبليا واالثاث المنزلي  -فندقي  -مكتبي  -غرف نوم  -صالونات  -أنتريهات  -مكاتب  -بابوشباك(
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 خشب كونتر وفيبرمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :قطعة رقم  - 290جنوب غرب - A6
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1االلمانية للمنتجات الخرسانية (ديكريت)لصاحبها محمود السيد محمود سهمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 441 :وفى
تاريخ  21111114تم محو/شطب السجل تم المحو
 - 2مصطفى حسن محمود حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 1294 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
تم المحو بامر محو 229
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1استوديو الذكرى لصاحبها جورج خيرى نجيب قزمان تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  291وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  401110111،جنيه
 - 2السجا تكس للمالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها باسم سعد سعد التوني تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  1044وفي تاريخ ،
 21111110تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  11111110111،جنيه
 - 3الهدف للصناعات المعدنية والبالستيكية  AL HADAFلصاحبها عبدالغاني بورويس تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  3113وفي
تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 4النصر العالمية لتصنيع المخابز االلية لصاحبها محمد فريد محمود حجازى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  1241وفي تاريخ ،
 21111110تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3111110111،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1المصرية االيطالية للصناعات الدقيقة لصاحبها محمد سعيد محمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطعة رقم -311جنوب غرب 4أ
 - 2احمد عزت عبدالحليم مرسي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :قطعة رقم  43بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ4

 0921وفي تاريخ

 0914وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 3مزايا لالبواب والشبابيك  Pvcلصاحبها ايمن فاروق محمود العطار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0911وفي تاريخ
 21111114تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  - 133المنطقة الصناعية  201فدان  -مدينة بدر -
 - 4هاى باك  Hi packلصاحبها محمد فوزي عطيه عبدالمطلب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  - 34جنوب غرب أ- 4

 0919وفي تاريخ 21111114

 0991وفي تاريخ

 - 0سمارت سيستمز  Smart Systemsلصاحبها محمد سمير فتحي السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111114تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة  - 1عمارة  - 39مجاورة - 4
 - 4السجا تكس للمالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها باسم سعد سعد التوني  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111110تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم -434جنوب غرب أ4
 - 2مريهام محمد خليفه احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ،شقة -3عمارة -1مربع  -1مجاورة 11

 1044وفي تاريخ

 0992وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 1المصرية لصناعة البالستيك لصاحبها عبدالحكيم محمد عزازي قوره  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111110تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  -143المنطقة الجنوبية  4مليون م2

 0991وفي تاريخ

 - 9بالستيك هوم  PLASTIC HOMEلصاحبتها نهال ابراهيم احمد علي رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  21111110تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة  -2الدور الثاني-القدس مول-االردنية
 - 11السجا تكس للمالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها باسم سعد سعد التوني  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  21111110تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم -434جنوب غرب أ4

 0994وفي

 1044وفي

 - 11فور اس للصناعات الهندسية لصاحبها حسام مرسي السيد مرسي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2121وفي تاريخ
 21111110تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم -319نموذج (ب)-المنطقة الجنوبية  4مليون م2
 - 12فور ميتال للتقنية الحديثة لصاحبها ايهاب عادل نبوي نبوي اللبيدي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4123وفي تاريخ
 21111114تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة  - 9الدور االول  -شارع  - 119مول شمس  -االردنية -
 - 13الهندسية للصناعات االلكترونية والميكاترونكس لصاحبها عبدالباري محمد محمود عقل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 4112وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطعة رقم  -019بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ4
 - 14نكس جينز ()nexx jeansلصاحبها فرحات بخاطره احمد سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1113وفي تاريخ
 21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :العقار رقم  -1فلل الجامعة الشرقية -شارع االمام علي ابن طالب
 - 10النجار لالستثمار العقاري لصاحبها احمد عبدالمنعم احمد محمد النجار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة -9عمارة  -14ش الشافعي-حي مبارك

 4114وفي تاريخ

 - 14نكس جينز ()nexx jeansلصاحبها فرحات بخاطره احمد سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1113وفي تاريخ
 21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :العقار رقم  -1فلل الجامعة الشرقية -شارع االمام علي ابن طالب
 - 12المتحدة لخراطة المعادن واعمال الفريزة لصاحبها محمد رشاد محمد الكردي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة  - 1مجاورة  - 10مربع - 3
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 - 11المصطفى تكس لصاحبها محمد كمال مهدى الغندور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1421وفي تاريخ  21111111تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الدور االرضي-العقار رقم  -19شارع البترولي-قسم السالم-الجياد
 - 19المصطفى تكس لصاحبها محمد كمال مهدى الغندور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1421وفي تاريخ  21111111تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الدور االرضي-العقار رقم  -19شارع البترولي-قسم السالم-الجياد
 - 21ام كيه ام للمالبس الجاهزة( )MKMلصاحبها محمد كمال مهدى الغندور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1421وفي تاريخ
 21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الدور االرضي-العقار رقم  -19شارع البترولي-قسم السالم-الجياد
 - 21جهاد السلطان حسن محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4119وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الوحدة رقم  - 1الدور االرضي  -عقار رقم  - 12مجاورة  - 1تقسيم تربية وتعليم -
 - 22سامي عبدالملك لتشكيل المعادن لصاحبها سامي عبده اطناس عبدالملك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4121وفي تاريخ
 21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة  2الدور االول علوي قطعة رقم  102مجاورة 2 21
 - 23انترناشونال فود للصناعات الغذائية لصاحبها قاسم محمد الطيب يوسف سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 2232
وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  - 12المنطقة الصناعية أ - 4جنوب المنطقة الجمركية
 - 24سموكسلت  SMOKSALTلطحن وتعبئة وخلط ملح الطعام لصاحبها سعدون سلطان سعدون صبري عبدالدايم  ،تاجر فرد ،
سبق قيده برقم  4124وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطعة رقم  -32بالمنطقة الصناعية 201
فدان
 - 20االخالص لالضاءة الحديثة لصاحبها اخالص عبده عبده المتولي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111113تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الوحدة رقم  - 30سنتر االسراء  -المجاورة - 39

 4120وفي تاريخ

 - 24الهدف للصناعات المعدنية والبالستيكية  AL HADAFلصاحبها عبدالغاني بورويس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الوحدة رقم  39،41مجمع الفرسان-المنطقة الصناعية B2

3113

 - 22الهدف للصناعات المعدنية والبالستيكية  AL HADAFلصاحبها عبدالغاني بورويس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الوحدة رقم  39،41مجمع الفرسان-المنطقة الصناعية B2

3113

 - 21االلمانية للمنتجات الخرسانية (ديكريت) لصاحبها محمود السيد محمود سهمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4130وفي
تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطعة  2بلوك س منطقة بلبيس الصناعية توسعات  11فدان طريق
بلبيس العاشر
 - 29احمد يوسف يوسف خالد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شقة  - 1القطعة رقم  - 10مجاورة - 19

 4141وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 31مصطفي جمعة شعراوي عوض هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2344وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  - 141المنطقة الصناعية  111فدان  -مدينة بدر -
 - 31مصطفي جمعة شعراوي عوض هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2344وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  - 141المنطقة الصناعية  111فدان  -مدينة بدر -
 - 32توفيق محمود توفيق طايع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :قطعة رقم -44الدور الثاني-مجاورة 01

 4104وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 33الشروق لالحذية لصاحبها محمد جمعه رمضان محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم -244الدور االول-شقة -1الحي العاشر

 4149وفي تاريخ  21111111تم
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 - 34حازم حمد يونس وهبه البيجاوي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4102وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقة رقم -13عقار رقم -41حدائق المهندسين  -مجاورة 43
 - 30عمارة تكس لصاحبها محمد احمد حسنين عماره  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم -VA2المنطقة الصناعية الثالثة
 - 34ايمان عبدالصادق عواد عفيفي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شقة -1الدور االول-القطعة رقم  -44مجاورة 01

 0040وفي تاريخ  21111111تم تعديل

 4102وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 32رويال جاس  Royal Gasلصاحبها محمد يوسف محمد عبد الكريم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111119تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع فؤاد ابوالعيش  -مستول السوق -

 4149وفي تاريخ

 - 31العالمية لتجارة االطارات والبطاريات لصاحبها احمد ابوالنجا السيد منصور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل رقم  - 44مرحلة  - 4االردنية -

 4144وفي

 - 39ان جي للصناعات الهندسية  N Gلصاحبها ناجح رجب علي محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4109وفي تاريخ
 21111119تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مجاورة  - 14شقة بالدور االرضي  -بالعقار رقم  - 11مربع د -
 - 41مطر لصناعة المالبس الجاهزة لصاحبها عزه رشاد عباس مطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4142وفي تاريخ
 21111119تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  - 91المنطقة الصناعية جنوب غرب أ- 4
 - 41تبارك العالمية للصناعة والتجارة لصاحبها محمد محمود محمد عبدالدايم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4121وفي تاريخ
 21111119تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم 401أ  -قطاع أ  -الدور االرضي  -منطقة ابني بيتك -
 - 42المصرية االسالمية لصناعة المنظفات الصناعية لصاحبها بشير السيد محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطعة رقم  - 290المنطقة الصناعية الثانية -
 - 43االتحاد للمواد الغذائية لصاحبها سلطان جمعه سلطان محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة رقم-2قطعة -294مجاورة 13

4140

 4122وفي تاريخ 21111121

 - 44رواد المستقبل للتدريب ونقل تكنولوجيا المعلومات لصاحبها عبير عابدين احمد حمايه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 4123
وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مجاورة  24ق-3الدور االرضي-شقة  -1بجوار مستشفي الغندور
 - 40كيرميد للصناعات الهندسية لصاحبها ايهاب ماهر صليب عبدالسيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4129وفي تاريخ
 21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم -31المنطقة الصناعية 111فدان-مدينة بدر
 - 44المتحدة لصناعة المالبس الجاهزة لصاحبها سامح محمد عبدالفتاح حسن عاشور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة  -1الدور االول-عمارة  -21مربع -2مجاورة 31

 4124وفي

 - 42الحرمين لتصنيع وتجميع السخانات والحسسات الكهربائية لصاحبها سالم احمد سالم بهنساوي شجر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  4191وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :وحدة رقم  - 133مجمع الصناعات الصغيرة - B3
 - 41العالمية للصناعات الغذائية لصاحبها عالء خليل عمر محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة  - 3قطعة  - 34مجاورة - 44

 4112وفي تاريخ 21111122

 - 49الندي لتجارة وتصنيع المالبس الجاهزة والنسيج لصاحبها حسني محمد عبدالقادر شعير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 4192وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة  - 32عمارة  - 04مجاورة  - 0مدينة بدر -
 - 01الدولية للصناعات الهندسية لصاحبها السيد عبدالفتاح محمد سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4111وفي تاريخ
 21111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة بالدور االرضي  -القطعة رقم  - 03مربع أ  -مجاورة - 14
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 - 01الهنا تكس لتجارة وتصنيع المالبس الجاهزة والمنسوجات لصاحبها خالد محمد عبدالقادر شعير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 4193وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة  - 13عمارة  - 32مجاورة  - 2مدينة بدر -
 - 02مصنع في اي بي لنتصنيع الفالتر  vipلصاحبها سامح جميل لويز ويصا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4199وفي تاريخ
 21111120تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة  Aرمزيه بالمنطقة الصناعية -خارج نطاق البساتين االسماعيلية
 - 03سلوي عبدالمنعم محمد عبدالحميد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4113وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الوحدة رقم -113شارع مصطفي كامل-شقة رقم-4بالدور االول علوي
 - 04الفراعنة بالست لصاحبها عبدالحميد السيد عبدالحميد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4114وفي تاريخ 21111120
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة  -4الدور الخامس -عمارة 49ب-ش نجيب محفوظ -الحي الثالث-مدينة بدر
 4111وفي تاريخ

 - 00عبدهللا عالء عبدالكريم لصاحبها عبدهللا عالء عبدالكريم علي هاشم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111120تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطعة رقم  -93مجاورة  -19الدور االرضي-شقة1

 - 04قرطبه للصناعات البالستيكيه  CORDOBA PLASTIC INDUSTRIESلصاحبها اسامة محمد عطا هللا الشربيني السعدني ،
تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4110وفي تاريخ  21111120تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة رقم -2الدور االول-
العقار رقم  -44مجاورة 11
 - 02سيف-فاست دريل للخدمات البترولية  safe-fastdrill petroleum serviceلصاحبها محمود ابوبكر محمود احمد سالم ،
تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0341وفي تاريخ  21111124تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الوحدة رقم ( - ) E16.E17
الدور الرابع  -القطعة رقم  - 3مركز المدينة -
 - 01النجار لالستثمار العقاري لصاحبها ايهاب محمود عبدالوهاب حسن النجار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4111وفي
تاريخ  21111124تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مكتب  - 2عمارة  - 2الدور االول  -مشروع المجمع السكني التجاري
االداري -
 - 09الصفا لتجارة المنتجات الزجاجية لصاحبها احمد حسن محمد الفقي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4111وفي تاريخ
 21111124تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مجاورة  - 01عمارة  - 22شقة  - 22الدور الثاني بمشروع نقابة المهندسين -
 - 41سمارت للمالبس الجاهزةلصابحها احمد محمد زكريا محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الوحدة  - 2عمارة  - 90جنوب الحي العاشر -

 4114وفي تاريخ 21111124

 - 41الرواد لتشغيل وتشكيل المعادن لصاحبها محمد حسن محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111124تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الوحدة رقم  - 2المنطقة الصناعية - C8

 4110وفي تاريخ

 - 42دابليو اند ام فاشون للمالبس الجاهزة لصاحبها وائل السيد احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111124تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  - 34المنطقة الصناعية C8
 - 43نافي موضة  Nafi Modaلصاحبها وائل السيد احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  - 34المنطقة الصناعية C8

 2101وفي تاريخ 21111124

 - 44الصابر للصناعات البالستيكية لصاحبها هاني محمد فهمي صابر احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة  -4عمارة  -19مجاورة -21الحي 9
 - 40فاطمة عبدهللا فتحي السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مكتب رقم  -4مول سينكو -ميدان االردنية

 2101وفي تاريخ

 4121وفي تاريخ

 4114وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 44نوحبد لصاحبها هاني السعيد محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4119وفي تاريخ  21111122تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل رقم -3قطعة  -144مجاورة -4تقسيم التربية والتعليم
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 - 42سالمه محمد سالمه اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :فيال -241شقة رقم  -1مدينة بدر

 4111وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 41جولدن بالست للصناعات البالستيكية لصاحبها احمد ابراهيم حسن ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4124وفي
تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع العدلية الزراعي-بجوار ملعب الكرة -منزل رضا عبدالنبي-الدور
االرضي
 - 49تكنو ستيل للصناعات الهندسية لصاحبها محمد جوده محمد محمد علوان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4132وفي تاريخ
 21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 9 ، :منزل ملك /احمد عبدالنبي محمد -الدور االول علوي-شارع المتاجر-
 - 21الطيب تكس لتصنيع الغزل والنسيج لصاحبها السيد الشبراوي احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  11بالمنطقة الصناعية C6

 0104وفي تاريخ

 - 21واي ام ام للصناعات الغذائية  Y.M.M FOR FOOD INDUSTRIESلصاحبها صالح صبري غالي جرجس  ،تاجر فرد ،
سبق قيده برقم  4132وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :حي السالمية -عمارة  -44شقة -42
مجاورة 01
 - 22الماسة فوذز للصناعات الغذائية لصاحبها عصام محمد زكي احمد الدق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4121وفي تاريخ
 21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :منزل ملك /كريم محمد زكي -الدور االرضي-شارع الدق-بجوار مسجد
العالمين-طريق العادلية الزراعي
 - 23ماجيك فلتر للصناعات الهندسية لصاحبها علي محمد صابر شاهين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4131وفي تاريخ
 21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اول شارع سعد زغلول-بجوار كافيه قبر-منزل ملك محمد لطفي السيد -الدور
العلوي-شقة 1
 - 24المتحدة للصناعات الهندسية لصاحبها محمد احمد محي محمود الربع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4122وفي تاريخ
 21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الدور االول-عقار ملك احمد ابراهيم حسن -ش مصطفي محمود
 - 20المراعي للصناعات الغذائية لصاحبها محمد انور مرعي ابو الحمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4129وفي تاريخ
 21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير1 ، :ش العسلي-منزل رضا عبدالنبي-منزل -1الدور االرضي-
 - 24الجوهرة للصناعات الهندسية لصاحبها محمد صبري متولي عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4131وفي تاريخ
 21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع الغايش -منزل ملك لطفي السيد الزيات -الدور الثالث
 - 22الفالوجي للمالبس الجاهزة والنسيج لصاحبها عمر ابراهيم عبدالحكيم عبدالرحمن الفالوجي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 4141وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطعة رقم  121بالمنطقة الصناعية C8
 - 21العاصم تكس للنسيج والمالبس الجاهزة لصاحبها اسالم احمد طه عاصم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111129تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  - M1المنطقة الصناعية - C3
 - 29اسالم احمد طه عاصم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ،القطعة رقم  - M1المنطقة الصناعية - C3

 1949وفي تاريخ

 1949وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 11الهدي للمنتجات البالستيكية والغذائية لصابحها طلبه محمد احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111129تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مكتب رقم  - 1مول ابن سينا القديم  -االردنية -

 4140وفي تاريخ

 - 11ماتريكس اليكترونيك لتجارة انظمة التحكم وكاميرات المراقبة لصاحبها احمد محمد محمد متولي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  4142وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مكتب  - 3قطعة رقم  - 39الدور االول  -مج - 21
بجوار نادي الرواد  -ثان العاشر من رمضان -
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 - 12االيه تكس للنسيج لصاحبها محمود ابو النصر امين عبدالمطلب سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 21111129تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  - 104جنوب غرب أ- 4

 1211وفي تاريخ

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1السجا تكس للمالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها باسم سعد سعد التوني  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1044وفي تاريخ
21111110تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اضافة نشاط /الغزل والنسيج مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى المنشاة ا لحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
 - 2مصطفي جمعة شعراوي عوض هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2344وفي تاريخ 21111110تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب االسمنتي مصمت بمختلف المقاسات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
 - 3ري اني فييد  reani feedلصاحبها حامد عبدالحميد حامد محمد شريف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2404وفي تاريخ
21111122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اضافة نشاط /تربية جميع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او
التسمين او اللحوم -المزارع السمكية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
 - 4حامد عبدالحميد حامد محمد شريف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2404وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط /تربية جميع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم -المزارع السمكية مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
 - 0ري اني فييد  reani feedلصاحبها حامد عبدالحميد حامد محمد شريف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2404وفي تاريخ
21111122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اضافة نشاط /تربية جميع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او
التسمين او اللحوم -المزارع السمكية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
 - 4حامد عبدالحميد حامد محمد شريف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2404وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط /تربية جميع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم -المزارع السمكية مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
 - 2االقصى لالستثمار والتنمية الزراعية لصاحبها شحته سعيد محمد محمد عبدالحفيظ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  311وفي
تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اضافة نشاط /انتاج التقاوي والبذور الزراعية بجميع انواعها..وعلى المنشاة ا
لحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطه
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ان جي للصناعات الهندسية  N Gلصاحبها ناجح رجب علي محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4109وفي تاريخ
21111119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
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 - 2سمارت للمالبس الجاهزةلصابحها احمد محمد زكريا محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4114وفي تاريخ 21111124تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 3نكس جينز ()nexx jeansلصاحبها فرحات بخاطره احمد سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1113وفي تاريخ
21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 4الندي لتجارة وتصنيع المالبس الجاهزة والنسيج لصاحبها حسني محمد عبدالقادر شعير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 4192
وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 0قرطبه للصناعات البالستيكيه  CORDOBA PLASTIC INDUSTRIESلصاحبها اسامة محمد عطا هللا الشربيني السعدني ،
تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4110وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 4الهدي للمنتجات البالستيكية والغذائية لصابحها طلبه محمد احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4140وفي تاريخ
21111129تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 2احمد يوسف يوسف خالد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4141وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :استثمار
 - 1حازم حمد يونس وهبه البيجاوي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4102وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :استثمار
 - 9الدولية للصناعات الهندسية لصاحبها السيد عبدالفتاح محمد سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4111وفي تاريخ
21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 11عبدهللا عالء عبدالكريم لصاحبها عبدهللا عالء عبدالكريم علي هاشم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4111وفي تاريخ
21111120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 11الفالوجي للمالبس الجاهزة والنسيج لصاحبها عمر ابراهيم عبدالحكيم عبدالرحمن الفالوجي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 4141وفي تاريخ 21111129تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 12المتحدة لخراطة المعادن واعمال الفريزة لصاحبها محمد رشاد محمد الكردي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4121وفي
تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 13سامي عبدالملك لتشكيل المعادن لصاحبها سامي عبده اطناس عبدالملك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4121وفي تاريخ
21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 14الماسة فوذز للصناعات الغذائية لصاحبها عصام محمد زكي احمد الدق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4121وفي تاريخ
21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 10بالستيك هوم  PLASTIC HOMEلصاحبتها نهال ابراهيم احمد علي رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0994وفي
تاريخ 21111110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 14رويال جاس  Royal Gasلصاحبها محمد يوسف محمد عبد الكريم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4149وفي تاريخ
21111119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 12فاطمة عبدهللا فتحي السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4114وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :استثمار
 - 11ماجيك فلتر للصناعات الهندسية لصاحبها علي محمد صابر شاهين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4131وفي تاريخ
21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
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 - 19مريهام محمد خليفه احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0992وفي تاريخ 21111110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :استثمار
 - 21جهاد السلطان حسن محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4119وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :استثمار
 - 21االخالص لالضاءة الحديثة لصاحبها اخالص عبده عبده المتولي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4120وفي تاريخ
21111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 22مصطفي جمعة شعراوي عوض هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2344وفي تاريخ 21111110تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :استثمار
 - 23الشروق لالحذية لصاحبها محمد جمعه رمضان محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4149وفي تاريخ 21111111تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 24الفراعنة بالست لصاحبها عبدالحميد السيد عبدالحميد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4114وفي تاريخ 21111120تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 20المراعي للصناعات الغذائية لصاحبها محمد انور مرعي ابو الحمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4129وفي تاريخ
21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 24ماتريكس اليكترونيك لتجارة انظمة التحكم وكاميرات المراقبة لصاحبها احمد محمد محمد متولي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  4142وفي تاريخ 21111129تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 22المصرية االيطالية للصناعات الدقيقة لصاحبها محمد سعيد محمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0921وفي تاريخ
21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 21الهندسية للصناعات االلكترونية والميكاترونكس لصاحبها عبدالباري محمد محمود عقل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 4112وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 29ايمان عبدالصادق عواد عفيفي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4102وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :استثمار
 - 31الهنا تكس لتجارة وتصنيع المالبس الجاهزة والمنسوجات لصاحبها خالد محمد عبدالقادر شعير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 4193وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 31الحرمين لتصنيع وتجميع السخانات والحسسات الكهربائية لصاحبها سالم احمد سالم بهنساوي شجر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  4191وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 32تكنو ستيل للصناعات الهندسية لصاحبها محمد جوده محمد محمد علوان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4132وفي تاريخ
21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 33احمد عزت عبدالحليم مرسي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0914وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :استثمار
 - 34توفيق محمود توفيق طايع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4104وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :استثمار
 - 30تبارك العالمية للصناعة والتجارة لصاحبها محمد محمود محمد عبدالدايم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4121وفي تاريخ
21111119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
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 - 34مصنع في اي بي لنتصنيع الفالتر  vipلصاحبها سامح جميل لويز ويصا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4199وفي تاريخ
21111120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 32االلمانية للمنتجات الخرسانية (ديكريت) لصاحبها محمود السيد محمود سهمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4130وفي
تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 31المصرية االسالمية لصناعة المنظفات الصناعية لصاحبها بشير السيد محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 4140
وفي تاريخ 21111119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 39النجار لالستثمار العقاري لصاحبها ايهاب محمود عبدالوهاب حسن النجار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4111وفي تاريخ
21111124تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 41المتحدة للصناعات الهندسية لصاحبها محمد احمد محي محمود الربع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4122وفي تاريخ
21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 41السجا تكس للمالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها باسم سعد سعد التوني  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1044وفي تاريخ
21111110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 42النجار لالستثمار العقاري لصاحبها احمد عبدالمنعم احمد محمد النجار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4114وفي تاريخ
21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 43سموكسلت  SMOKSALTلطحن وتعبئة وخلط ملح الطعام لصاحبها سعدون سلطان سعدون صبري عبدالدايم  ،تاجر فرد ،
سبق قيده برقم  4124وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 44المتحدة لصناعة المالبس الجاهزة لصاحبها سامح محمد عبدالفتاح حسن عاشور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4124وفي
تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 40واي ام ام للصناعات الغذائية  Y.M.M FOR FOOD INDUSTRIESلصاحبها صالح صبري غالي جرجس  ،تاجر فرد ،
سبق قيده برقم  4132وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 44الهدف للصناعات المعدنية والبالستيكية  AL HADAFلصاحبها عبدالغاني بورويس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 3113
وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 42سالمه محمد سالمه اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4111وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :استثمار
 - 41نوحبد لصاحبها هاني السعيد محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4119وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 49هاى باك  Hi packلصاحبها محمد فوزي عطيه عبدالمطلب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0919وفي تاريخ
21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 01الجوهرة للصناعات الهندسية لصاحبها محمد صبري متولي عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4131وفي تاريخ
21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 01سمارت سيستمز  Smart Systemsلصاحبها محمد سمير فتحي السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0991وفي تاريخ
21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 02مطر لصناعة المالبس الجاهزة لصاحبها عزه رشاد عباس مطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4142وفي تاريخ
21111119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
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 - 03العالمية لتجارة االطارات والبطاريات لصاحبها احمد ابوالنجا السيد منصور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4144وفي
تاريخ 21111119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 04االتحاد للمواد الغذائية لصاحبها سلطان جمعه سلطان محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4122وفي تاريخ 21111121تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 00كيرميد للصناعات الهندسية لصاحبها ايهاب ماهر صليب عبدالسيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4129وفي تاريخ
21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 04الصفا لتجارة المنتجات الزجاجية لصاحبها احمد حسن محمد الفقي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4111وفي تاريخ
21111124تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 02جولدن بالست للصناعات البالستيكية لصاحبها احمد ابراهيم حسن ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4124وفي تاريخ
21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 01مزايا لالبواب والشبابيك  Pvcلصاحبها ايمن فاروق محمود العطار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0911وفي تاريخ
21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 09رواد المستقبل للتدريب ونقل تكنولوجيا المعلومات لصاحبها عبير عابدين احمد حمايه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 4123
وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 41العالمية للصناعات الغذائية لصاحبها عالء خليل عمر محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4112وفي تاريخ
21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 41سلوي عبدالمنعم محمد عبدالحميد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4113وفي تاريخ 21111120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :استثمار
 - 42الصابر للصناعات البالستيكية لصاحبها هاني محمد فهمي صابر احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4121وفي تاريخ
21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 43المصرية لصناعة البالستيك لصاحبها عبدالحكيم محمد عزازي قوره  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  0991وفي تاريخ
21111110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 44الرواد لتشغيل وتشكيل المعادن لصاحبها محمد حسن محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  4110وفي تاريخ
21111124تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ
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 ، - 1فى تاريخ 21111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  1341الى :الهنا للمالبس الهاجزة لصاحبها منصور
عبدالحليم حسين حفني
 ، - 2فى تاريخ 21111122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  2404الى :ري اني فييد  reani feedلصاحبها حامد
عبدالحميد حامد محمد شريف
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1تراست للصناعات المعدنية والخشبية (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة سبق قيدها برقم  ، 3239 :وفى تاريخ
 21111112تم محو/شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد  /سامر محمود احمد لطفي مصفيا قانونيا
للشركة للقيام باعمال التصفية علي ان تكون مدة التصفية في خالل عام من تاريخ التاشير بالسجل التجاري
 - 2شركة ميتاليكا للصناعة والتجارة ( metallika for industryش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة سبق قيدها برقم 0913 :
 ،وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل تم المحو بامر محو
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 - 3اتش دي ماكس للتنميه واالستثمار  ( HDMAXش.م.م )  ،شركة مساهمة سبق قيدها برقم  ، 4312 :وفى تاريخ
 21111111تم محو/شطب السجل تم المحو
 - 4شركة عمرو محمد سعد عالم وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 0141 :وفى تاريخ  21111112تم
محو/شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد  /عمرو محمد سعد محمود عالم مصفيا قانونيا للشركة للقيام
باعمال التصفية علي ان تكون مدة التصفية اثني عشر شهرا تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري
 - 0شركة عبدالعزيز عبدالفتاح دباغ وشركاه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 3942 :وفى تاريخ  21111114تم
محو/شطب السجل تم المحو بامر محو
 - 4عبد العزيز عبد الفتاح دباغ وشريكيه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 3942 :وفى تاريخ  21111114تم
محو/شطب السجل تم المحو بامر محو
 - 2أمبى تراك للصناعات المغذية للسيارات (ش.م.م)  ،شركة مساهمة سبق قيدها برقم  ، 092 :وفى تاريخ  21111110تم
محو/شطب السجل تم محو الشركة بامر محو  233لتصفية الشركة تصفية نهائية
 - 1مصر اسبانيا للسيراميك والبورسلين واالدوات الصحية (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة سبق قيدها برقم  ، 21 :وفى
تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل تم المحو بامر محو
 - 9بيج ستار للمالبس الجاهزة ( big starش.م.م)  ،شركة مساهمة سبق قيدها برقم  ، 4011 :وفى تاريخ  21111121تم
محو/شطب السجل تم المحو بامر محو 234
 - 11ربيع السيد ابراهيم البشبيشي وشريكه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 4914 :وفى تاريخ  21111121تم
محو/شطب السجل تم المحو بامر محو 230
 - 11حمص ثري للتصنيع والتصدير( HAMS THREEش.م.م)  ،شركة مساهمة سبق قيدها برقم  ، 3999 :وفى تاريخ
 21111122تم محو/شطب السجل تم محو
 - 12محمد فتحي وشريكه -المتحدة للصناعات االلكترونية  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 4101 :وفى تاريخ
 21111122تم محو/شطب السجل تم المحو بامر محو 232
 - 13اجيسين ميتال لتصنيع المعادن  ، Egesin Metalذات مسئولية محدودة سبق قيدها برقم  ، 444 :وفى تاريخ
 21111120تم محو/شطب السجل تم المحو
 - 14إنتجرا نيوترشن لتصنيع المكمالت الغذائية واالغذية الخاصة ( INTEGRA NUTRITIONش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية
محدودة سبق قيدها برقم  ، 0011 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب السجل تم المحو
 - 10نيوتراكير لتصنيع المكمالت الغذائية و االغذية الخاصة( ، )NUTRACAREذات مسئولية محدودة سبق قيدها برقم :
 ، 0011وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب السجل تم المحو
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد سعيد عيسي وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  4442،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  4041110111،جنيه
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 - 2ابراهيم محمد خالد شويحنه وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  2914،وفي تاريخ  21111114،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  3111110111،جنيه
 - 3ابراهيم محمد خالد شويحنه وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  2914،وفي تاريخ  21111114،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  3111110111،جنيه
 - 4زاهر لصناعة مواد التعبئة والتغليف (عبدالعظيم توفيق ابراهيم زاهر وشركاه) توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1244،وفي
تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  01111110111،جنيه
 - 0حافظ عبدالعظيم توفيق زاهر وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1244،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  01111110111،جنيه
 - 4شركة زاهر لصناعة مواد التعبئة والتغليف حافظ عبدالعظيم توفيق زاهر وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم 1244،
وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  01111110111،جنيه
 - 2محمد على االسدى وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  0114،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  3111110111،جنيه
 - 1جمال ضيف هللا احمد سعد وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  0114،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  3111110111،جنيه
 - 9احمد السيد يوسف عبدالرحيم وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1129،وفي تاريخ  21111112،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  41111110111،جنيه
 - 11احمد السيد يوسف عبدالرحيم وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1129،وفي تاريخ  21111112،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  41111110111،جنيه
 - 11محمد مصطفي عبدالعزيز وعالء الدين حامد علي ووحيد حامد عبدالمطلب وشركاؤهم توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
 4394،وفي تاريخ  21111114،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها
 24111110111،جنيه
 - 12محمد مصطفي عبدالعزيز وعالء الدين حامد علي ووحيد حامد عبدالمطلب وشركاؤهم توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
 4394،وفي تاريخ  21111114،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها
 24111110111،جنيه
 - 13شيماء خيري عبدالمقصود لطيف وشركاها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  0433،وفي تاريخ  21111110،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  4111110111،جنيه
 - 14شيماء خيرى عبد المقصود لطيف وشريكها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  0433،وفي تاريخ  21111110،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  4111110111،جنيه
 - 10احمد عوض وشريكيه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  914،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  11111110111،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ
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 4334وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 1تكستيل للتصنيع والتصدير(ش.م.م)  ،شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :القطعة رقم - XLLIبالمنطقة الصناعية -A1وحدة صناعية

 - 2صابر الشبراوي عبدالصادق احمد وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  0014وفي تاريخ  21111114تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطعة رقم  130المنطقة الصناعية الثانية صناعات صغيرة  -الصالحية الجديدة -
 3301وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,

 - 3حسين محمد احمد عكاشة وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :القطعة رقم (  ) 191المنطقة الجنوبية  4مليون م2

 2914وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,

 - 4ابراهيم محمد خالد شويحنه وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :القطعه رقم112بالمنطقه الصناعيه
C8
 - 0ابراهيم محمد خالد شويحنه وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :القطعه رقم112بالمنطقه الصناعيه

 2914وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,

C8
 - 4حماده اسماعيل احمد حسب وشريكته  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  3049وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم ( - )121المنطقة الصناعية (  111فدان)  -مدينة بدر -
 - 2العالمية لقطع الغيار ( IPCش.م.م)  ،شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم  4242وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالعنوان  :المركز التجاري طبية جراند مول  -المحل رقم  -02الحي الخامس  -المحور المركزي
 - 1محمود عبدهللا صباغ وشريكيه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :المنطقة الصناعية  - A2قطعة - 3/0/0

 1124وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 9محمد سمير جميل عتال وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :المنطقة الصناعية  - A2قطعة - 3/0/0

 1124وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 11محمود عبدهللا صباغ وشريكية  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :المنطقة الصناعية  - A2قطعة - 3/0/0

 1124وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 11عوض عبده عوض وشريكيه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  0234وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :القطعة رقم /41ب بجمعية المهندسين العرب -انشاص الرمل
 - 12العالمية لقطع الغيار ( IPCش.م.م)  ،شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم  4242وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :الوحدة رقم  1بالسوق التجاري-الحي االول-مدينة الصالحية الجديدة
 - 13محمد على االسدى وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  0114وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قطعه رقم  49بالمنطقه الصناعيه 4أ  -جنوب الجمركيه -
 - 14جمال ضيف هللا احمد سعد وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
 ,وصف الـتأشير ، :قطعه رقم  49بالمنطقه الصناعيه 4أ  -جنوب الجمركيه -

 0114وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان

 - 10اتش دي ماكس للتنميه واالستثمار  ( HDMAXش.م.م )  ،شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم  4312وفي تاريخ
 21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة بالدور االرضي رقم  1ش الدكتور عبدالحميد لطفي عقار رقم  - 20مدينة
نصر  -القاهرة وبذلك يمحي القيد من الشرقية
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 - 14سعيد عبد المنعم محمد فريد وشريكيه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1211وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطعة االر ض الصناعية(رقم  1بقطاع أ) المنطقة الصناعية شركة بيراميدز زوفرانكا مصر لتنمية
المناطق الصناعية ش -م  -م  -طريق الروبيكي -
 - 12سعيد عبدالمنعم محمد فريد وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1211وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :قطعة االر ض الصناعية(رقم  1بقطاع أ) المنطقة الصناعية شركة بيراميدز زوفرانكا مصر لتنمية المناطق
الصناعية ش -م  -م  -طريق الروبيكي -
 - 11مفيده فهيم مصطفى وشركائها  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  4122وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :حوض الجبل المستجد  11خلف سور الكلية الجوية ببلبيس
 - 19مفيده فهيم مصطفى وشريكيها  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  4122وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :حوض الجبل المستجد  11خلف سور الكلية الجوية ببلبيس
 - 21شركة عبدالعزيز عبدالفتاح دباغ وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  3942وفي تاريخ  21111114تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الدور الثانى عنبر رقم  1القطعه رقم  1بلوك  13124المنطقه الصناعيه االولى العبور  -قليوبيه
وبنقل المركز العام خارج المحافظة يتم محو القيد
 - 21عبد العزيز عبد الفتاح دباغ وشريكيه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  3942وفي تاريخ  21111114تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الدور الثانى عنبر رقم  1القطعه رقم  1بلوك  13124المنطقه الصناعيه االولى العبور  -قليوبيه
وبنقل المركز العام خارج المحافظة يتم محو القيد
 - 22محمد مصطفي عبدالعزيز وعالء الدين حامد علي ووحيد حامد عبدالمطلب وشركاؤهم  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
 4394وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطعة االرض الصناعية رقم  -131المنطقة الصناعية A5
 - 23اسالم احمد طه عاصم وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :القطعة رقم -ILالمنطقة الصناعية C3

 210وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,

 - 24اسالم احمد طه عاصم وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  210وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير111 ، :القطعة  -11بالمنطقة الصناعية امتداد أ-4جنوب الجمركية
 - 20عصام محمد خير خراط وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :الروبيكي مصنع رقم -193دورين جنوب غرب أ4
 - 24احمد عبدو حنكي وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
الـتأشير ، :القطعة رقم -04بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ4

 4144وفي تاريخ  21111110تم تعديل العنوان ,

 4301وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 22اسيست جروب للصناعة ( assist group for industryش.م.م)  ،شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم
 21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة الصناعية رقم (  ) 133بالمنطقة الصناعية ( ) A5

 0303وفي تاريخ

 - 21مصر اسبانيا للسيراميك والبورسلين واالدوات الصحية (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة  ،سبق قيدها برقم  21وفي
(
تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شمال خليج السويس  -منطقة توسعات عتاقة -قطع أرقام من
 ) 22 / 422،21/421 ، 21 /421 ، 49/ 449، 41/ 441، 42/442 ، 44/444 ، 40/440محافظة السويس وبنقل المركز
العام خارج المحافظة يتم محو القيد
 - 29احمد عوض وشريكيه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  914وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :قطعة -311المنطقة الجنوبية  4مليون م-2المناطق الصناعية
 - 31المصرية السعودية للصناعات الكهربائية (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة  ،سبق قيدها برقم  4422وفي تاريخ
 21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الدور االول علوي من القطعة رقم -40المنطقة الصناعية C8
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 - 31خلدون محمد شويحنه وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :الدور االرضي بالقطعة  XVIFبالمنطقة الصناعية C1

 0229وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان ,

 - 32بيج ستار للمالبس الجاهزة ( big starش.م.م)  ،شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم  4011وفي تاريخ  21111121تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان/القطعة رقم  214المنطقة الصناعية (جنوب غرب أ)4
 - 33ربيع السيد ابراهيم البشبيشي وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  4914وفي تاريخ  21111121تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة الصناعية رقم (-)1بلوك (ز)-المرحلة الرابعه بالمنطقة الصناعية -مدينة جمصه وبنقل المركز
العام خارج المحافظة يتم محو القيد
 - 34علي محمد عبدالفتاح وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  3040وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :القطعة رقم (  ) 231نموذج ( ب )  -المنطقة الجنوبية  4ميلون م - 2مجمع ( - ) 2
 - 30شركة قصر المالك واالريج (ش.ذ.م.م) ، .ذات مسئولية محدودة  ،سبق قيدها برقم  2321وفي تاريخ  21111122تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل رقم (  ) 0 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1منزل الحاج  /احمد محمد زيدان  -حي الصفوة  -ابوسمران
 ميدان الطيارة  -بلبيس - - 34حمص ثري للتصنيع والتصدير( HAMS THREEش.م.م)  ،شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم  3999وفي تاريخ
 21111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 4 ، :بلوك  - 21113الدور الثاني  -المنطقة الصناعية  -االمتداد الغربي -
العبور  -القليوبيه .وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
 - 32اجيسين ميتال لتصنيع المعادن  ، Egesin Metalذات مسئولية محدودة  ،سبق قيدها برقم  444وفي تاريخ 21111120
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الدور االول فوق االرضي والدور الثاني فوق االرضي من المصنع المقام علي القطعة رقم
( )11بلوك( )13112بالمنطقة الصناعية االولي-مدينة العبور-محافظة القليوبية وبنقل المركز العام خارج المحافظة يتم محو القيد
 - 31طارق عبدالفتاح عبداللطيف وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم (-)111المنطقة الجنوبية  4مليون م2

 2930وفي تاريخ  21111120تم تعديل

 - 39محمود عبدهللا صباغ وشريكيه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1124وفي تاريخ  21111124تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع تجاري بالمحل التجاري رقم  2بالدور االرضي بالعقار رقم  41شارع العشماوي قسم
 - 41محمد سمير جميل عتال وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1124وفي تاريخ  21111124تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع تجاري بالمحل التجاري رقم  2بالدور االرضي بالعقار رقم  41شارع العشماوي قسم
 - 41محمود عبدهللا صباغ وشريكية  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1124وفي تاريخ  21111124تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع تجاري بالمحل التجاري رقم  2بالدور االرضي بالعقار رقم  41شارع العشماوي قسم
 - 42تامر عمر اسماعيل سليم وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  0141وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الدور االول علوي-من المصنع المقام علي قطعة االرض الصناعية رقم -114بالمنطقة الصناعية غرب أ4
 - 43إنتجرا نيوترشن لتصنيع المكمالت الغذائية واالغذية الخاصة ( INTEGRA NUTRITIONش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة
 ،سبق قيدها برقم  0011وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  134بالمنطقة الصناعية
(مائة فدان) بمدينة بدر -وبنقل المركز العام خارج المحافظة يتم محو القيد
 - 44نيوتراكير لتصنيع المكمالت الغذائية و االغذية الخاصة( ، )NUTRACAREذات مسئولية محدودة  ،سبق قيدها برقم
 0011وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  134بالمنطقة الصناعية (مائة فدان) بمدينة بدر
وبنقل المركز العام خارج المحافظة يتم محو القيد - 40مينا وجيه حنا وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
الـتأشير ، :قطعة رقم  014المنطقة الصناعية جنوب غرب A6

 224وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 44مينا وجيه سعد حنا وشريكيه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
الـتأشير ، :قطعة رقم  014المنطقة الصناعية جنوب غرب A6

 224وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 42محمد محمد ابوالمعاطي وشريكته  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :شقة  - 1مول عمان سنتر  - 1مدخل أ -

 1024وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان ,

 - 41حسام الدين شحات وشريكيه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  111وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المصنع بالقطعة الصناعية رقم  - 12بالمنطقة الصناعية  - C6ثاني العاشرمن رمضان -
 - 49حسام الدين شحات وشريكيه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المصنع بالقطعة الصناعية رقم  - 12بالمنطقة الصناعية  - C6ثاني العاشرمن رمضان -
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ابراهيم محمد خالد شويحنه وشريكه  ،شركة تضامن اضافة نشاط /التوكيالت التجاريه مع التزام الشركه  121لسنه1912
بشان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه
مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها، .
سبق قيدها برقم  2914وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 2ابراهيم محمد خالد شويحنه وشريكه  ،توصية بسيطة اضافة نشاط /التوكيالت التجاريه مع التزام الشركه  121لسنه1912
بشان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه
مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها، .
سبق قيدها برقم  2914وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 3عبدلدهم شوترى وشريكه  ،شركة تضامن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حقائب السفر ( شنطة سفر من مواد نسجية ) وتصنيع
الحصير من البالستيك والسجاد االلى والبطاطين وحبيبات بالستيك مسترجعة.مع مراعاة االحكام والقوانين والوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
 -2تجارة حقائب السفر ( شنطة سفر من مواد نسجية ) و الحصير من البالستيك والسجاد االلى والبطاطين وحبيبات بالستيك
مسترجعة على ان تمارس داخل مدينة العاشر من رمضان  ،سبق قيدها برقم  3929وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :شركة تضامن
 - 4عبدلدهم شوتري وشريكه  ،شركة تضامن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حقائب السفر ( شنطة سفر من مواد نسجية ) وتصنيع
الحصير من البالستيك والسجاد االلى والبطاطين وحبيبات بالستيك مسترجعة.مع مراعاة االحكام والقوانين والوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
 -2تجارة حقائب السفر ( شنطة سفر من مواد نسجية ) و الحصير من البالستيك والسجاد االلى والبطاطين وحبيبات بالستيك
مسترجعة على ان تمارس داخل مدينة العاشر من رمضان  ،سبق قيدها برقم  3929وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :شركة تضامن
 - 0عبدلدهم شوترى وشريكه  ،توصية بسيطة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حقائب السفر ( شنطة سفر من مواد نسجية ) وتصنيع
الحصير من البالستيك والسجاد االلى والبطاطين وحبيبات بالستيك مسترجعة.مع مراعاة االحكام والقوانين والوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
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 -2تجارة حقائب السفر ( شنطة سفر من مواد نسجية ) و الحصير من البالستيك والسجاد االلى والبطاطين وحبيبات بالستيك
مسترجعة على ان تمارس داخل مدينة العاشر من رمضان  ،سبق قيدها برقم  3929وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 4عبدلدهم شوتري وشريكه  ،توصية بسيطة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حقائب السفر ( شنطة سفر من مواد نسجية ) وتصنيع
الحصير من البالستيك والسجاد االلى والبطاطين وحبيبات بالستيك مسترجعة.مع مراعاة االحكام والقوانين والوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
 -2تجارة حقائب السفر ( شنطة سفر من مواد نسجية ) و الحصير من البالستيك والسجاد االلى والبطاطين وحبيبات بالستيك
مسترجعة على ان تمارس داخل مدينة العاشر من رمضان  ،سبق قيدها برقم  3929وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 2سعيد عبد المنعم محمد فريد وشريكيه  ،شركة تضامن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االجهزة الكهربائية والمنزلية ومستلزماتها
وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  1211وفي تاريخ 21111111تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 1سعيد عبدالمنعم محمد فريد وشريكه  ،شركة تضامن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االجهزة الكهربائية والمنزلية ومستلزماتها
وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  1211وفي تاريخ 21111111تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 9اتش دي ماكس للتنميه واالستثمار  ( HDMAXش.م.م )  ،شركة مساهمة تعديل الغرض الي  :التجارة العامة  -وتجارة
االكسسوارت  -التصدير .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه
إألنشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيه
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا ألحكام القانون والئحتة التنفيذية ، .سبق قيدها برقم  4312وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
شركة مساهمة
 - 11مفيده فهيم مصطفى وشركائها  ،توصية بسيطة  -استصالح و تجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله
لالستزراع استزراع االراضى المستصلحة و يشرط في هاتين الحالتين إن تكون االراضى مخصصه إلغراض االستصالح و
االستزراع و إن تستخدم طرق الري الحديثة و ليس الري بطرق الغمر فيما عدا المناطق التي يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس
الوزراء إلحكام المادة  12من القانون  94لس 2110و كذا مناطق شبه الجزيرة سيناء و حالييب و شالتين ( )2تربية جميع أنواع
الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو  ،سبق قيدها برقم  4122وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 11مفيده فهيم مصطفى وشريكيها  ،توصية بسيطة  -استصالح و تجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله
لالستزراع استزراع االراضى المستصلحة و يشرط في هاتين الحالتين إن تكون االراضى مخصصه إلغراض االستصالح و
االستزراع و إن تستخدم طرق الري الحديثة و ليس الري بطرق الغمر فيما عدا المناطق التي يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس
الوزراء إلحكام المادة  12من القانون  94لس 2110و كذا مناطق شبه الجزيرة سيناء و حالييب و شالتين ( )2تربية جميع أنواع
الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو  ،سبق قيدها برقم  4122وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 12مفيده فهيم مصطفى وشركائها  ،توصية بسيطة التسمين أو اللحوم ( )3تربية جميع أنواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك
إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم ( )4أقامة المزارع السمكية ( )0تربية الخيول وعلى الشرككه
الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها-4خلط وتجهيز اعالف المواشي والخيول والدواجن لدي الغير وعلي الشركة
الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  4122وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 13مفيده فهيم مصطفى وشريكيها  ،توصية بسيطة التسمين أو اللحوم ( )3تربية جميع أنواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك
إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم ( )4أقامة المزارع السمكية ( )0تربية الخيول وعلى الشرككه
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الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها-4خلط وتجهيز اعالف المواشي والخيول والدواجن لدي الغير وعلي الشركة
الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  4122وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 14شركة بلو دايموند فارما ( Blue Diamond Pharmaش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة األنشطة  .ويجوز للشركة أن
تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الش ركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام
القانون والئحته التنفيذية ، .سبق قيدها برقم  0240وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية
محدودة
 - 10شركة بلو دايموند فارما ( Blue Diamond Pharmaش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة األنشطة  .ويجوز للشركة أن
تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الش ركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام
القانون والئحته التنفيذية ، .سبق قيدها برقم  0240وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية
محدودة
 - 14شركة بلو دايموند فارما ( Blue Diamond Pharmaش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة تجارة و توزيع األدوية البشرية و
األدوية البيطرية و مستحضرات التجميل و اللوازم الطبية و المبيدات الحشرية و المكمالت الغذائية و األغذية و األغذية الخاصة
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البشرية و األدوية البيطرية و مستحضرات التجميل و اللوازم الطبية و المبيدات الحشرية والمكمالت الغذائية و األغذية و األغذية الخاصة وتصنيع ما سبق لدي الغير
 التصديرمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه  ،سبق قيدها برقم
 0240وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
 - 12شركة بلو دايموند فارما ( Blue Diamond Pharmaش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة تجارة و توزيع األدوية البشرية و
األدوية البيطرية و مستحضرات التجميل و اللوازم الطبية و المبيدات الحشرية و المكمالت الغذائية و األغذية و األغذية الخاصة
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البشرية و األدوية البيطرية و مستحضرات التجميل و اللوازم الطبية و المبيدات الحشرية والمكمالت الغذائية و األغذية و األغذية الخاصة وتصنيع ما سبق لدي الغير
 التصديرمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه  ،سبق قيدها برقم
 0240وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
 - 11احمد عبدو حنكي وشريكه  ،شركة تضامن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة انواع االثاث (المعدني-الخشبي-البالستيك )
مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق
قيدها برقم  4301وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 19حمص ثري للتصنيع والتصدير( HAMS THREEش.م.م)  ،شركة مساهمة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس  -تجارة
المالبس  -تصدير المالبس..مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي طافة التراخيص
االزمة لمباشرة نشاطها .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول
اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ،كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة
او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذية  ،سبق قيدها برقم  3999وفي تاريخ 21111122تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :شركة مساهمة
 - 21شركة قصر المالك واالريج (ش.ذ.م.م) ، .ذات مسئولية محدودة اضافة نشاط  :اقامة وتشغيل مركز صايانة السيارات وبيع
وشراء جميع قطع غيار السيارات " جملة وتجزئة " مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص الالزمة لممارسة هذه إاألنشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغ
يرها التي تزاول أعماال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .سبق قيدها برقم  2321وفي تاريخ
21111122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
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 - 21طارق عبدالفتاح عبداللطيف وشريكه  ،توصية بسيطة اضافة نشاط /اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .سبق
قيدها برقم  2930وفي تاريخ 21111120تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 22كيميت للصناعات الكيماوية (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  -:اومالين ( كربونات كالسيوم
 - ) PE.PPماستر باتش ( ملونات  /ابيض )  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي
كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .سبق قيدها برقم  2201وفي تاريخ 21111124تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
ذات مسئولية محدودة
 - 23الصفوة للمعرفة والخدمات التعليمية والطبية (ش.م.م)  ،شركة مساهمة تعديل الغرض الي  -1 :انشاء واداره الجامعات
الخاصه
-2

انشاء واداره المدارس الخاصه فيما ال يجاوز مرحله التعليم الثانوى

-3

اقامه وتشغيل واداره مركز العداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه

-4

تصميم وانتاج البرمجيات والتدريب عليها

-0

اقامه واداره وتشغيل المستشفيات المتخصصه او المتكامله اوالعامه وما تضمنه من انشطه طبيه وعالجيه

-4

الدعايا واالعالن بكافه الوسائل المسموعه والمقرؤه والمرئيه

االستثمار والتسويق العقارى والمقاوالت العامه والمتخصصه والمتكامله  ،سبق قيدها برقم  4144وفي تاريخ
-2
21111129تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة مساهمة
 - 24الصفوة للمعرفة والخدمات التعليمية والطبية (ش.م.م)  ،شركة مساهمة وبيع وشراء وتقسيم االراضى
اقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات عدا الكحوليه وتقديم جميع انواع
-1
الماكوالت والتيك اواى .
االستيراد والتصدير والتوريدات العموميه والتوكيالت التجاريه  ،مع التزام الشركه بأحكام القانون رقم 121لسنه 1912
-9
والقانون رقم  121لسنه  1912فى شأن سجل المستوردين .
-11

التجاره العامه لكل ماهو مسموح به قانونا .

مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  301لسنه  2112ومع مراعاه قرار رئيس جمهوريه  ،سبق قيدها برقم  4144وفي
تاريخ 21111129تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة مساهمة
 - 20الصفوة للمعرفة والخدمات التعليمية والطبية (ش.م.م)  ،شركة مساهمة مصر العربيه رقم  304لسنه  ، 2111ومع مراعاه
احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيض الالزمه لممارسه هذه االنشطه .
ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه بأعمالها او التى
قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ،كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذيه  ، .سبق قيدها برقم  4144وفي تاريخ 21111129تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
شركة مساهمة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ابراهيم محمد خالد شويحنه وشريكه  ،سبق قيدها برقم  2914وفي تاريخ 21111114تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف
التأشير :شركة تضامن
 - 2عبدلدهم شوترى وشريكه  ،سبق قيدها برقم  3929وفي تاريخ 21111111تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف التأشير:
شركة تضامن
 - 3عبدلدهم شوتري وشريكه  ،سبق قيدها برقم  3929وفي تاريخ 21111111تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف التأشير:
شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ  21111111 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  0310الى :ماجد محفوظ حسن أحمد
وشريكه
 ، - 2فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  2110الى :شركة ماهر حسني
عبدالجواد وشريكته
 ، - 3فى تاريخ  21111111 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  3929الى :عبدلدهم شوترى وشريكه
 ، - 4فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  3929الى :عبدلدهم شوترى وشريكه
 ، - 0فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  2493الى :زينات محمد فتحي
وشريكها
 ، - 4فى تاريخ  21111111 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  2493الى :زينات محمد فتحي
وشريكها
 ، - 2فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  1124الى :محمود عبدهللا صباغ
وشريكيه
 ، - 1فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  1211الى :سعيد عبد المنعم محمد
فريد وشريكيه
 ، - 9فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  0114الى :جمال ضيف هللا احمد
سعد وشريكه
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 ، - 11فى تاريخ  21111112 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  4122الى :مفيده فهيم مصطفى
وشريكيها
 ، - 11فى تاريخ  21111113 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  0409الى :مصطفى محمد حنبلي
وشريكيه
 ، - 12فى تاريخ  21111113 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  4302الى :محمد محمد على
الكومى وشريكيه
 ، - 13فى تاريخ  21111114 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  0014الى :سامي عبد العزيز نصر
هللا وشريكته
 ، - 14فى تاريخ  21111114 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  3942الى :عبد العزيز عبد الفتاح
دباغ وشريكيه
 ، - 10فى تاريخ  21111110 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  0433الى :شيماء خيري
عبدالمقصود لطيف وشركاها
 ، - 14فى تاريخ  21111120 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  3191الى :اسامه محمد محمد
وشريكته
 ، - 12فى تاريخ  21111121 :ذات مسئولية محدودة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  0011الى :نيوتراكير
لتصنيع المكمالت الغذائية و االغذية الخاصة()NUTRACARE
 ، - 11فى تاريخ  21111121 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  224الى :مينا وجيه سعد حنا
وشريكيه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سيف الدين محمد عطوان غازي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها
رئيس مجلس االدارة ،ونائب رئيس مجلس االدارة  ,ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم
ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 922
 - 2سيف الدين محمد عطوان غازي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها
رئيس مجلس االدارة ،ونائب رئيس مجلس االدارة  ,ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم
ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 922
 - 3شادية عبداللطيف عبدالوهاب حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها
رئيس مجلس االدارة ،ونائب رئيس مجلس االدارة  ,ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم
ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 922
 - 4شادية عبداللطيف عبدالوهاب حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها
رئيس مجلس االدارة ،ونائب رئيس مجلس االدارة  ,ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم
ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 922
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 - 0محمد سيف الدين محمد عطوان شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها
رئيس مجلس االدارة ،ونائب رئيس مجلس االدارة  ,ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم
ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 922
 - 4محمد سيف الدين محمد عطوان شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها
رئيس مجلس االدارة ،ونائب رئيس مجلس االدارة  ,ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم
ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 922
 - 2عبد الوهاب عيد محمد خليل توصية بسيطة مدير و شريك متخارج  ،تاريخ 21111111 :

برقم 0310

 - 1عبد الوهاب عيد محمد خليل توصية بسيطة مدير و شريك متخارج  ،تاريخ 21111111 :

برقم 0310

 - 9ماجد محفوظ حسن احمد توصية بسيطة مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :
 - 11ماجد محفوظ حسن احمد توصية بسيطة مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 0310
برقم 0310

 - 11عبد الوهاب عيد محمد خليل توصية بسيطة مدير و شريك متخارج يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات
الرسمية للشريك المتضامن منفردا وله حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام
وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات
وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود  ،تاريخ  21111111 :برقم 0310
 - 12عبد الوهاب عيد محمد خليل توصية بسيطة مدير و شريك متخارج يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات
الرسمية للشريك المتضامن منفردا وله حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام
وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات
وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود  ،تاريخ  21111111 :برقم 0310
 - 13ماجد محفوظ حسن احمد توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية
للشريك المتضامن منفردا وله حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع
االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح
وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف
وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود  ،تاريخ  21111111 :برقم 0310
 - 14ماجد محفوظ حسن احمد توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية
للشريك المتضامن منفردا وله حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع
االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح
وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف
وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود  ،تاريخ  21111111 :برقم 0310
 - 10عبد الوهاب عيد محمد خليل توصية بسيطة مدير و شريك متخارج الشراء الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي
والسيارات والمنقوالت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاراطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت
الشركة بالنقد او باآلجل دون الرجوع الي الشريك الموصي وله ايضا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول
الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت  ،تاريخ  21111111 :برقم 0310
 - 14عبد الوهاب عيد محمد خليل توصية بسيطة مدير و شريك متخارج الشراء الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي
والسيارات والمنقوالت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاراطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت
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الشركة بالنقد او باآلجل دون الرجوع الي الشريك الموصي وله ايضا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول
الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت  ،تاريخ  21111111 :برقم 0310
 - 12ماجد محفوظ حسن احمد توصية بسيطة مدير و شريك الشراء الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات
والمنقوالت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاراطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
او باآلجل دون الرجوع الي الشريك الموصي وله ايضا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة
وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت  ،تاريخ  21111111 :برقم 0310
 - 11ماجد محفوظ حسن احمد توصية بسيطة مدير و شريك الشراء الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات
والمنقوالت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاراطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
او باآلجل دون الرجوع الي الشريك الموصي وله ايضا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة
وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت  ،تاريخ  21111111 :برقم 0310
 - 19عبد الوهاب عيد محمد خليل توصية بسيطة مدير و شريك متخارج بأسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشريك الموصي  ،تاريخ  21111111 :برقم 0310
 - 21عبد الوهاب عيد محمد خليل توصية بسيطة مدير و شريك متخارج بأسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشريك الموصي  ،تاريخ  21111111 :برقم 0310
 - 21ماجد محفوظ حسن احمد توصية بسيطة مدير و شريك بأسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر عدا الشريك الموصي  ،تاريخ  21111111 :برقم 0310
 - 22ماجد محفوظ حسن احمد توصية بسيطة مدير و شريك بأسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر عدا الشريك الموصي  ،تاريخ  21111111 :برقم 0310
 - 23الحارث عبدالرزاق خالد الزيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة
والمقاوالت  ،تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 24بيوش جاين سوريندر كومار جاين شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة والمقاوالت ،
تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 20عبدالوهاب احمد عبدالوهاب المرزوق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة
والمقاوالت  ،تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 24حازم محمد احمد العزب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة والمقاوالت  ،تاريخ :
 21111114برقم 2143
 - 22محمد فؤاد علي ابراهيم جالل شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة
والمقاوالت  ،تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 21محمد عبداللطيف عبداللطيف الهواري شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة
والمقاوالت  ،تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 29الحارث عبدالرزاق خالد الزيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة
والمقاوالت  ،تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 31بيوش جاين سوريندر كومار جاين شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة والمقاوالت ،
تاريخ  21111114 :برقم 2143
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 - 31عبدالوهاب احمد عبدالوهاب المرزوق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة
والمقاوالت  ،تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 32حازم محمد احمد العزب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة والمقاوالت  ،تاريخ :
 21111114برقم 2143
 - 33محمد فؤاد علي ابراهيم جالل شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة
والمقاوالت  ،تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 34محمد عبداللطيف عبداللطيف الهواري شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة
والمقاوالت  ،تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 30الحارث عبدالرزاق خالد الزيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة
والمقاوالت  ،تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 34بيوش جاين سوريندر كومار جاين شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة والمقاوالت ،
تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 32عبدالوهاب احمد عبدالوهاب المرزوق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة
والمقاوالت  ،تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 31حازم محمد احمد العزب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة والمقاوالت  ،تاريخ :
 21111114برقم 2143
 - 39محمد فؤاد علي ابراهيم جالل شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة
والمقاوالت  ،تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 41محمد عبداللطيف عبداللطيف الهواري شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة ممثل شركة اثله الخالد للتجارة العامة
والمقاوالت  ،تاريخ  21111114 :برقم 2143
 - 41الحارث عبدالرزاق خالد الزيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب ذوي الخبرة  ،تاريخ 21111114 :
برقم 2143
 - 42بيوش جاين سوريندر كومار جاين شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ذوي الخبرة  ،تاريخ 21111114 :
2143

برقم

 - 43عبدالوهاب احمد عبدالوهاب المرزوق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ذوي الخبرة  ،تاريخ 21111114 :
2143
 - 44حازم محمد احمد العزب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ذوي الخبرة  ،تاريخ 21111114 :

برقم

برقم 2143

 - 40محمد فؤاد علي ابراهيم جالل شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة ذوي الخبرة  ،تاريخ 21111114 :
2143

برقم

 - 44محمد عبداللطيف عبداللطيف الهواري شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة ذوي الخبرة  ،تاريخ 21111114 :
برقم 2143
 - 42الحارث عبدالرزاق خالد الزيد شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب خروج من الشركة  ،تاريخ :
 21111114برقم 2143
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 - 41بيوش جاين سوريندر كومار جاين شركة مساهمة عضو مجلس ادارة خروج من الشركة  ،تاريخ 21111114 :
2143

برقم

 - 49عبدالوهاب احمد عبدالوهاب المرزوق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة خروج من الشركة  ،تاريخ 21111114 :
برقم 2143
 - 01حازم محمد احمد العزب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة خروج من الشركة  ،تاريخ 21111114 :

برقم 2143

 - 01محمد فؤاد علي ابراهيم جالل شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة خروج من الشركة  ،تاريخ 21111114 :
برقم 2143
 - 02محمد عبداللطيف عبداللطيف الهواري شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة خروج من الشركة  ،تاريخ :
 21111114برقم 2143
لرئيس مجلس االدارة ولنائب رئيس مجلس االدارة منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة
 1 - 03شركة مساهمة تحميل -1
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم
ولهماالحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهماالحق فى التوقيع على عقود المديونيه واألقتراض وكذلك الصرف من الحسابات الجاريه المدينه طرف كافه البنوك

وايضا لرئيس مجلس االدارة ولنائب  ،تاريخ 21111114 :

برقم 922

لرئيس مجلس االدارة ولنائب رئيس مجلس االدارة منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة
 1 - 04شركة مساهمة تحميل -1
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم
ولهماالحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهماالحق فى التوقيع على عقود المديونيه واألقتراض وكذلك الصرف من الحسابات الجاريه المدينه طرف كافه البنوك

وايضا لرئيس مجلس االدارة ولنائب  ،تاريخ 21111114 :

برقم 922

 1 - 00شركة مساهمة تحميل رئيس مجلس االدارة منفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111114 :برقم
922
 1 - 04شركة مساهمة تحميل رئيس مجلس االدارة منفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والصفقات
التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111114 :برقم
922
 1 - 02شركة مساهمة تحميل الثاني  :تفويض كال من السيد محمد عبد اللطيف عبد اللطيف الهواري " عضو مجلس ادارة من
ذوي الخبرة " -
والسيد  /حازم محمد احمد العزب " عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة " بصالحيات جديدة .
وبعد المناقشة والمداولة في جدول االعمال أصد مجلس االدارة مجلس االدارة القرارات التالية -:
 البند االول  :التصديق علي محضر االجتماع السابق - . -البند الثاني  :تفويض كال من السيد محمد عبد اللطيف عبد اللطيف الهواري " عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة " -
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 -والسيد  /حازم محمد  ،تاريخ 21111110 :

برقم 2143

 1 - 01شركة مساهمة تحميل احمد العزب " عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة " مجتمعين " في التوقيع بالبنوك المصرية
على الشيكات
والتحويالت النقدية واالعتمادات المستندية وفتح الحسابات بالبنوك والقيام بجميع االعمال المصرفية وصرف الشيكات .
 واما بالنسبة لحق االدارة والتوقيع في انهاء جميع مصالح الشركة لدى جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع نيابة عنالشركة وتوكيل السادة المحامين مجتمعين او منفردين مع االبقاء بالصالحيات السابقة لرئيس مجلس االدارة والعضو المتندب ، .
تاريخ  21111110 :برقم 2143
 1 - 09شركة مساهمة تحميل تفويض كال من السيد محمد عبد اللطيف عبد اللطيف الهواري " عضو مجلس ادارة من ذوي
الخبرة " -
 والسيد  /حازم محمد احمد العزب " عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة " مجتمعين " في التوقيع بالبنوك المصرية على الشيكاتوالتحويالت النقدية واالعتمادات المستندية وفتح الحسابات بالبنوك والقيام بجميع االعمال المصرفية وصرف الشيكات .
 واما بالنسبة لحق االدارة والتوقيع في انهاء جميع مصالح الشركة لدى جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع نيابة عنالشركة وتوكيل  ،تاريخ 21111110 :

برقم 2143

 1 - 41شركة مساهمة تحميل السادة المحامين مجتمعين او منفردين مع االبقاء بالصالحيات السابقة لرئيس مجلس االدارة
والعضو المتندب  ، .تاريخ  21111110 :برقم 2143
 - 41حمدي عثمان عبد القوي المكاوي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة يكون حق التوقيع عن الشركة للسيد  /رئيس
مجلس االدارة والعضو المنتدب والسيد /نائب رئيس مجلس االدارة منفردين أو مجتمعين ولهم الحق في التعامل بأسم الشركة
وضمن اغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك له حق التوقيع  ،تاريخ  21111114 :برقم
0141
 - 42نورهان يونس يونس عطيه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يكون حق التوقيع عن الشركة للسيد  /رئيس مجلس االدارة
والعضو المنتدب والسيد /نائب رئيس مجلس االدارة منفردين أو مجتمعين ولهم الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن اغرضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض
والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك له حق التوقيع  ،تاريخ  21111114 :برقم 0141
 - 43يونس يونس عطيه منسي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب يكون حق التوقيع عن الشركة للسيد  /رئيس
مجلس االدارة والعضو المنتدب والسيد /نائب رئيس مجلس االدارة منفردين أو مجتمعين ولهم الحق في التعامل بأسم الشركة
وضمن اغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك له حق التوقيع  ،تاريخ  21111114 :برقم
0141
 - 44حمدي عثمان عبد القوي المكاوي شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول
الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات وله حق التوقع إمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري
ومصلحة الضرائب وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بممعامالت الشركة بالنقد
او باالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر منفردين أو مجتمعين  ،تاريخ  21111114 :برقم 0141
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 - 40نورهان يونس يونس عطيه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات وله حق التوقع إمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة
الضرائب وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بممعامالت الشركة بالنقد او
باالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر منفردين أو مجتمعين  ،تاريخ  21111114 :برقم 0141
 - 44يونس يونس عطيه منسي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول
الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات وله حق التوقع إمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري
ومصلحة الضرائب وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بممعامالت الشركة بالنقد
او باالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر منفردين أو مجتمعين  ،تاريخ  21111114 :برقم 0141
 - 42محمد خالد ابراهيم شويحنه توصية بسيطة مدير و شريك  ،تاريخ 21111114 :

برقم 2914

 - 41محمد خالد ابراهيم شويحنه شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111114 :

برقم 2914

 - 49ابراهيم محمد خالد شويحنه شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111114 :

برقم 2914

 - 21ابراهيم محمد خالد شويحنه توصية بسيطة مدير و شريك  ،تاريخ 21111114 :

برقم 2914

 - 21محمد خالد ابراهيم شويحنه توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئوليه للشريك االول
السيد/ابراهيم محمد خالد شويحنه والثاني السيد/محمد خالد ابراهيم شويحنه مجتمعين او منفردين وكافه الصالحيات امام الجهات
الرسميه ولهم حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع
الخاص وكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحي وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك  ،تاريخ  21111114 :برقم 2914
 - 22محمد خالد ابراهيم شويحنه شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئوليه للشريك االول
السيد/ابراهيم محمد خالد شويحنه والثاني السيد/محمد خالد ابراهيم شويحنه مجتمعين او منفردين وكافه الصالحيات امام الجهات
الرسميه ولهم حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع
الخاص وكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحي وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك  ،تاريخ  21111114 :برقم 2914
 - 23ابراهيم محمد خالد شويحنه شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئوليه للشريك االول
السيد/ابراهيم محمد خالد شويحنه والثاني السيد/محمد خالد ابراهيم شويحنه مجتمعين او منفردين وكافه الصالحيات امام الجهات
الرسميه ولهم حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع
الخاص وكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحي وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك  ،تاريخ  21111114 :برقم 2914
 - 24ابراهيم محمد خالد شويحنه توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئوليه للشريك االول
السيد/ابراهيم محمد خالد شويحنه والثاني السيد/محمد خالد ابراهيم شويحنه مجتمعين او منفردين وكافه الصالحيات امام الجهات
الرسميه ولهم حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع
الخاص وكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحي وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك  ،تاريخ  21111114 :برقم 2914
 - 20محمد خالد ابراهيم شويحنه توصية بسيطة مدير و شريك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك
الحق فى التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركه وممتلكاتهما العقاريه واالراضى والسيارات
والمنقوالت باسم الشركه ولصالحها والحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومن حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركه بالنقد او االجل وحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111114 :برقم 2914
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 - 24محمد خالد ابراهيم شويحنه شركة تضامن مدير و شريك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك
الحق فى التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركه وممتلكاتهما العقاريه واالراضى والسيارات
والمنقوالت باسم الشركه ولصالحها والحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومن حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركه بالنقد او االجل وحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111114 :برقم 2914
 - 22ابراهيم محمد خالد شويحنه شركة تضامن مدير و شريك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك
الحق فى التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركه وممتلكاتهما العقاريه واالراضى والسيارات
والمنقوالت باسم الشركه ولصالحها والحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومن حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركه بالنقد او االجل وحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111114 :برقم 2914
 - 21ابراهيم محمد خالد شويحنه توصية بسيطة مدير و شريك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك
الحق فى التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركه وممتلكاتهما العقاريه واالراضى والسيارات
والمنقوالت باسم الشركه ولصالحها والحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومن حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركه بالنقد او االجل وحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111114 :برقم 2914
 - 29هشام صالح الحسينى احمد سالم شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة  ،تاريخ 21111112 :
 - 11احمد عبد العزيز محمد يوسف شركة مساهمة عضو منتدب  ،تاريخ 21111112 :

برقم 0113

برقم 0113

 - 11ياسر عبد العزيز محمد يوسف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 0113

 - 12ياسر زكريا سيد احمد احمد السعدنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تاريخ 21111112 :
 - 13سالم حسن عبدالرؤوف اباظه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تاريخ 21111112 :
 - 14حسن سيد عبدالعزيز احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تاريخ 21111112 :
 - 10السيد محمد عبدالعزيز محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تاريخ 21111112 :
 - 14محمد طلعت متولى محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 0113

برقم 0113
برقم 0113
برقم 0113

برقم 0113

 - 12هشام صالح الحسينى احمد سالم شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معامالت الشركه و تعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعامالت و التعهدات من مجلس اإلداره  ،و لمجلس اإلداره الحق فى ان يعين عدة مديرين او
وكالء مفوضين و ان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين .
و للسيد  /احمد عبد العزيز محمد يوسف العضو المنتدب منفردا حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع  ،تاريخ :
 21111112برقم 0113
 - 11احمد عبد العزيز محمد يوسف شركة مساهمة عضو منتدب يملك حق التوقيع على معامالت الشركه و تعهداتها كل شخص
مفوض بالتوقيع على هذه المعامالت و التعهدات من مجلس اإلداره  ،و لمجلس اإلداره الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء
مفوضين و ان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين .
و للسيد  /احمد عبد العزيز محمد يوسف العضو المنتدب منفردا حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع  ،تاريخ :
 21111112برقم 0113
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 - 19ياسر عبد العزيز محمد يوسف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معامالت الشركه و تعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعامالت و التعهدات من مجلس اإلداره  ،و لمجلس اإلداره الحق فى ان يعين عدة مديرين او
وكالء مفوضين و ان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين .
و للسيد  /احمد عبد العزيز محمد يوسف العضو المنتدب منفردا حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع  ،تاريخ :
 21111112برقم 0113
 - 91ياسر زكريا سيد احمد احمد السعدنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معامالت الشركه و
تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعامالت و التعهدات من مجلس اإلداره  ،و لمجلس اإلداره الحق فى ان يعين عدة
مديرين او وكالء مفوضين و ان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين .
و للسيد  /احمد عبد العزيز محمد يوسف العضو المنتدب منفردا حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع  ،تاريخ :
 21111112برقم 0113
 - 91سالم حسن عبدالرؤوف اباظه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معامالت الشركه و تعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعامالت و التعهدات من مجلس اإلداره  ،و لمجلس اإلداره الحق فى ان يعين عدة مديرين او
وكالء مفوضين و ان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين .
و للسيد  /احمد عبد العزيز محمد يوسف العضو المنتدب منفردا حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع  ،تاريخ :
 21111112برقم 0113
 - 92حسن سيد عبدالعزيز احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معامالت الشركه و تعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعامالت و التعهدات من مجلس اإلداره  ،و لمجلس اإلداره الحق فى ان يعين عدة مديرين او
وكالء مفوضين و ان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين .
و للسيد  /احمد عبد العزيز محمد يوسف العضو المنتدب منفردا حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع  ،تاريخ :
 21111112برقم 0113
 - 93السيد محمد عبدالعزيز محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معامالت الشركه و تعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعامالت و التعهدات من مجلس اإلداره  ،و لمجلس اإلداره الحق فى ان يعين عدة مديرين او
وكالء مفوضين و ان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين .
و للسيد  /احمد عبد العزيز محمد يوسف العضو المنتدب منفردا حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع  ،تاريخ :
 21111112برقم 0113
 - 94محمد طلعت متولى محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معامالت الشركه و تعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعامالت و التعهدات من مجلس اإلداره  ،و لمجلس اإلداره الحق فى ان يعين عدة مديرين او
وكالء مفوضين و ان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين .
و للسيد  /احمد عبد العزيز محمد يوسف العضو المنتدب منفردا حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع  ،تاريخ :
 21111112برقم 0113
 - 90هشام صالح الحسينى احمد سالم شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع
على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و
األفراج عن راس المال من البنك و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك حق ابرام كافة العقود و المشارطات و
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الصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باألجل و كذلك الحق فى التوقيع على عقود التاسيس امام مصلحة الشهر العقارى و
الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و حق  ،تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 94احمد عبد العزيز محمد يوسف شركة مساهمة عضو منتدب جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على
الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و األفراج عن
راس المال من البنك و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك حق ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركه بالنقد او باألجل و كذلك الحق فى التوقيع على عقود التاسيس امام مصلحة الشهر العقارى و الحق فى تعيين و
عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و حق  ،تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 92ياسر عبد العزيز محمد يوسف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع
على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و
األفراج عن راس المال من البنك و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك حق ابرام كافة العقود و المشارطات و
الصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باألجل و كذلك الحق فى التوقيع على عقود التاسيس امام مصلحة الشهر العقارى و
الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و حق  ،تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 91ياسر زكريا سيد احمد احمد السعدنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و
التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و
األفراج عن راس المال من البنك و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك حق ابرام كافة العقود و المشارطات و
الصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باألجل و كذلك الحق فى التوقيع على عقود التاسيس امام مصلحة الشهر العقارى و
الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و حق  ،تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 99سالم حسن عبدالرؤوف اباظه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع
على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و
األفراج عن راس المال من البنك و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك حق ابرام كافة العقود و المشارطات و
الصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باألجل و كذلك الحق فى التوقيع على عقود التاسيس امام مصلحة الشهر العقارى و
الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و حق  ،تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 111حسن سيد عبدالعزيز احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع
على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و
األفراج عن راس المال من البنك و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك حق ابرام كافة العقود و المشارطات و
الصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باألجل و كذلك الحق فى التوقيع على عقود التاسيس امام مصلحة الشهر العقارى و
الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و حق  ،تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 111السيد محمد عبدالعزيز محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع
على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و
األفراج عن راس المال من البنك و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك حق ابرام كافة العقود و المشارطات و
الصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باألجل و كذلك الحق فى التوقيع على عقود التاسيس امام مصلحة الشهر العقارى و
الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و حق  ،تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 112محمد طلعت متولى محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على
الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و األفراج عن
راس المال من البنك و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك حق ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركه بالنقد او باألجل و كذلك الحق فى التوقيع على عقود التاسيس امام مصلحة الشهر العقارى و الحق فى تعيين و
عزل مستخدمى و وكالء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و حق  ،تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 113هشام صالح الحسينى احمد سالم شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد
كافة السندات األذنيه و التجاريه و كذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،على ان يكون التوقيع على عقود
الرهن و اإلقتراض و التوقيع على عقود البيع ألصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و األراضى و السيارات باسم الشركه و
لمصلحتها بموافقة الجمعيه العامه للشركه  ، .تاريخ  21111112 :برقم 0113
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 - 114احمد عبد العزيز محمد يوسف شركة مساهمة عضو منتدب قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة
السندات األذنيه و التجاريه و كذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،على ان يكون التوقيع على عقود الرهن و
اإلقتراض و التوقيع على عقود البيع ألصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و األراضى و السيارات باسم الشركه و لمصلحتها بموافقة
الجمعيه العامه للشركه  ، .تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 110ياسر عبد العزيز محمد يوسف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد
كافة السندات األذنيه و التجاريه و كذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،على ان يكون التوقيع على عقود
الرهن و اإلقتراض و التوقيع على عقود البيع ألصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و األراضى و السيارات باسم الشركه و
لمصلحتها بموافقة الجمعيه العامه للشركه  ، .تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 114ياسر زكريا سيد احمد احمد السعدنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و
تسديد كافة السندات األذنيه و التجاريه و كذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،على ان يكون التوقيع على
عقود الرهن و اإلقتراض و التوقيع على عقود البيع ألصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و األراضى و السيارات باسم الشركه و
لمصلحتها بموافقة الجمعيه العامه للشركه  ، .تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 112سالم حسن عبدالرؤوف اباظه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد
كافة السندات األذنيه و التجاريه و كذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،على ان يكون التوقيع على عقود
الرهن و اإلقتراض و التوقيع على عقود البيع ألصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و األراضى و السيارات باسم الشركه و
لمصلحتها بموافقة الجمعيه العامه للشركه  ، .تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 111حسن سيد عبدالعزيز احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة
السندات األذنيه و التجاريه و كذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،على ان يكون التوقيع على عقود الرهن و
اإلقتراض و التوقيع على عقود البيع ألصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و األراضى و السيارات باسم الشركه و لمصلحتها بموافقة
الجمعيه العامه للشركه  ، .تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 119السيد محمد عبدالعزيز محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة
السندات األذنيه و التجاريه و كذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،على ان يكون التوقيع على عقود الرهن و
اإلقتراض و التوقيع على عقود البيع ألصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و األراضى و السيارات باسم الشركه و لمصلحتها بموافقة
الجمعيه العامه للشركه  ، .تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 111محمد طلعت متولى محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة
السندات األذنيه و التجاريه و كذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،على ان يكون التوقيع على عقود الرهن و
اإلقتراض و التوقيع على عقود البيع ألصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و األراضى و السيارات باسم الشركه و لمصلحتها بموافقة
الجمعيه العامه للشركه  ، .تاريخ  21111112 :برقم 0113
 - 111هشام صالح الحسينى احمد سالم شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111112 :
0113
 - 112احمد عبد العزيز محمد يوسف شركة مساهمة عضو منتدب تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111112 :

برقم

برقم 0113

 - 113ياسر عبد العزيز محمد يوسف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111112 :
0113

برقم

 - 114ياسر زكريا سيد احمد احمد السعدنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111112 :
0113
 - 110سالم حسن عبدالرؤوف اباظه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111112 :
0113
 - 114حسن سيد عبدالعزيز احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111112 :
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 - 112السيد محمد عبدالعزيز محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111112 :
0113
 - 111محمد طلعت متولى محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111112 :

برقم

برقم 0113

 1 - 119توصية بسيطة تحميل يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن ( حماده اسماعيل
احمد حسب ) و للسيد (عبد الرؤوف مظهر الرفاعى ) مدير من غير الشركاء مجتمعين او منفردين ويكون لهما الحق فى التعامل
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم  ،وللمدير (عبد الرؤوف مظهر الرفاعى ) منفردا الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
على الشيكات وفتح حسابات  ،تاريخ  21111112 :برقم 3049
 1 - 121توصية بسيطة تحميل واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع
والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولمصلحتها وله الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات  ،تاريخ  21111112 :برقم 3049
 1 - 121توصية بسيطة تحميل والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل
او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111112 :برقم 3049
 1 - 122توصية بسيطة تحميل يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن محمد محمد
ابراهيم عبدالرحمن منفردا وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له  ،تاريخ  21111112 :برقم 319
 1 - 123توصية بسيطة تحميل حق التوقيع علي عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشريك
الموصي ، .تاريخ  21111112 :برقم 319
 - 124محمود عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 1124

 - 120محمود عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 1124

 - 124محمود عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 1124

 - 122محمد عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 1124

 - 121محمد عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 1124

 - 129محمد عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 1124

 - 131محمد صالح فوزي امينو شركة تضامن مدير و شريك متخارج  ،تاريخ 21111111 :

برقم 1124

 - 131محمد صالح فوزي امينو شركة تضامن مدير و شريك متخارج  ،تاريخ 21111111 :

برقم 1124

 - 132محمد صالح فوزي امينو شركة تضامن مدير و شريك متخارج  ،تاريخ 21111111 :

برقم 1124

 - 133ابراهيم محمد سيسي شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 1124
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 - 134ابراهيم محمد سيسي شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 1124

 - 130ابراهيم محمد سيسي شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 1124

 - 134محمود عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء
المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و
القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع
والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك
والمصارف و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم  ،تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 132محمود عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء
المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و
القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع
والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك
والمصارف و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم  ،تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 131محمود عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء
المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و
القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع
والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك
والمصارف و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم  ،تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 139محمد عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء
المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و
القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع
والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك
والمصارف و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم  ،تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 141محمد عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء
المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و
القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع
والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك
والمصارف و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم  ،تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 141محمد عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء
المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و
القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع
والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك
والمصارف و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم  ،تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 142محمد صالح فوزي امينو شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و
غير الحكومية و القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من
سحب و إيداع والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع
البنوك والمصارف و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم  ،تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 143محمد صالح فوزي امينو شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و
غير الحكومية و القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من
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سحب و إيداع والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع
البنوك والمصارف و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم  ،تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 144محمد صالح فوزي امينو شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و
غير الحكومية و القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من
سحب و إيداع والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع
البنوك والمصارف و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم  ،تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 140ابراهيم محمد سيسي شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء
المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و
القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع
والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك
والمصارف و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم  ،تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 144ابراهيم محمد سيسي شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء
المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و
القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع
والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك
والمصارف و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم  ،تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 142ابراهيم محمد سيسي شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء
المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و
القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع
والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك
والمصارف و كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم  ،تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 141محمود عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه ولصالحها ولهم
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعمالت الشركه بالنقد او باالجل
ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
وللشريك المتضامن السيد  /محمود عبدهللا صباغ منفردا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ،
تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 149محمود عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه ولصالحها ولهم
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعمالت الشركه بالنقد او باالجل
ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
وللشريك المتضامن السيد  /محمود عبدهللا صباغ منفردا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ،
تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 101محمود عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه ولصالحها ولهم
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعمالت الشركه بالنقد او باالجل
ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
وللشريك المتضامن السيد  /محمود عبدهللا صباغ منفردا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ،
تاريخ  21111111 :برقم 1124
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 - 101محمد عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعمالت الشركه بالنقد او باالجل ولهم حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
وللشريك المتضامن السيد  /محمود عبدهللا صباغ منفردا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ،
تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 102محمد عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعمالت الشركه بالنقد او باالجل ولهم حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
وللشريك المتضامن السيد  /محمود عبدهللا صباغ منفردا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ،
تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 103محمد عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعمالت الشركه بالنقد او باالجل ولهم حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
وللشريك المتضامن السيد  /محمود عبدهللا صباغ منفردا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ،
تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 104محمد صالح فوزي امينو شركة تضامن مدير و شريك متخارج الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه
ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعمالت الشركه بالنقد
او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
وللشريك المتضامن السيد  /محمود عبدهللا صباغ منفردا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ،
تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 100محمد صالح فوزي امينو شركة تضامن مدير و شريك متخارج الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه
ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعمالت الشركه بالنقد
او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
وللشريك المتضامن السيد  /محمود عبدهللا صباغ منفردا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ،
تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 104محمد صالح فوزي امينو شركة تضامن مدير و شريك متخارج الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه
ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعمالت الشركه بالنقد
او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
وللشريك المتضامن السيد  /محمود عبدهللا صباغ منفردا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ،
تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 102ابراهيم محمد سيسي شركة تضامن مدير و شريك الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه ولصالحها ولهم
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
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وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعمالت الشركه بالنقد او باالجل
ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
وللشريك المتضامن السيد  /محمود عبدهللا صباغ منفردا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ،
تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 101ابراهيم محمد سيسي شركة تضامن مدير و شريك الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه ولصالحها ولهم
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعمالت الشركه بالنقد او باالجل
ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
وللشريك المتضامن السيد  /محمود عبدهللا صباغ منفردا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ،
تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 109ابراهيم محمد سيسي شركة تضامن مدير و شريك الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه ولصالحها ولهم
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعمالت الشركه بالنقد او باالجل
ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
وللشريك المتضامن السيد  /محمود عبدهللا صباغ منفردا الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ،
تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 141محمود عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك و ممتلكاتها العقارية واالراضي و بيع السيارات والمنقوالت وكل
ذلك باسم الشركة ولصالحها ، .تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 141محمود عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك و ممتلكاتها العقارية واالراضي و بيع السيارات والمنقوالت وكل
ذلك باسم الشركة ولصالحها ، .تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 142محمود عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك و ممتلكاتها العقارية واالراضي و بيع السيارات والمنقوالت وكل
ذلك باسم الشركة ولصالحها ، .تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 143محمد عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك و ممتلكاتها العقارية واالراضي و بيع السيارات والمنقوالت وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها ، .تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 144محمد عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك و ممتلكاتها العقارية واالراضي و بيع السيارات والمنقوالت وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها ، .تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 140محمد عبدهللا صباغ شركة تضامن مدير و شريك و ممتلكاتها العقارية واالراضي و بيع السيارات والمنقوالت وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها ، .تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 144محمد صالح فوزي امينو شركة تضامن مدير و شريك متخارج و ممتلكاتها العقارية واالراضي و بيع السيارات
والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ، .تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 142محمد صالح فوزي امينو شركة تضامن مدير و شريك متخارج و ممتلكاتها العقارية واالراضي و بيع السيارات
والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ، .تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 141محمد صالح فوزي امينو شركة تضامن مدير و شريك متخارج و ممتلكاتها العقارية واالراضي و بيع السيارات
والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ، .تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 149ابراهيم محمد سيسي شركة تضامن مدير و شريك و ممتلكاتها العقارية واالراضي و بيع السيارات والمنقوالت وكل
ذلك باسم الشركة ولصالحها ، .تاريخ  21111111 :برقم 1124
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 - 121ابراهيم محمد سيسي شركة تضامن مدير و شريك و ممتلكاتها العقارية واالراضي و بيع السيارات والمنقوالت وكل
ذلك باسم الشركة ولصالحها ، .تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 121ابراهيم محمد سيسي شركة تضامن مدير و شريك و ممتلكاتها العقارية واالراضي و بيع السيارات والمنقوالت وكل
ذلك باسم الشركة ولصالحها ، .تاريخ  21111111 :برقم 1124
 - 122عبدلدهم شوتري شركة تضامن مدير و شريك تعديل صفتة من موصي لمتضامن/
يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم منفردين الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين  ،تاريخ  21111111 :برقم 3929
 - 123عبدلدهم شوتري شركة تضامن مدير و شريك تعديل صفتة من موصي لمتضامن/
يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم منفردين الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين  ،تاريخ  21111111 :برقم 3929
 - 124عبدلدهم شوتري توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفتة من موصي لمتضامن/
يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم منفردين الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين  ،تاريخ  21111111 :برقم 3929
 - 120عبدلدهم شوتري توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفتة من موصي لمتضامن/
يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم منفردين الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين  ،تاريخ  21111111 :برقم 3929
 - 124رامي زهدي الخميسي عطا توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفتة من موصي لمتضامن/
يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم منفردين الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين  ،تاريخ  21111111 :برقم 3929
 - 122رامي زهدي الخميسي عطا توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفتة من موصي لمتضامن/
يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم منفردين الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين  ،تاريخ  21111111 :برقم 3929
 - 121رامي زهدي الخميسي عطا شركة تضامن مدير و شريك تعديل صفتة من موصي لمتضامن/

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

82

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم منفردين الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين  ،تاريخ  21111111 :برقم 3929
 - 129رامي زهدي الخميسي عطا شركة تضامن مدير و شريك تعديل صفتة من موصي لمتضامن/
يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم منفردين الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين  ،تاريخ  21111111 :برقم 3929
 - 111عبدلدهم شوتري شركة تضامن مدير و شريك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم منفردين حق توكيل الغير فى كل او
بعض ما ذكر ولهما الحق منفردين فى التوقيع على عقود الشراء ولهما مجتمعين فقط االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة
وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ،تاريخ  21111111 :برقم 3929
 - 111عبدلدهم شوتري شركة تضامن مدير و شريك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم منفردين حق توكيل الغير فى كل او
بعض ما ذكر ولهما الحق منفردين فى التوقيع على عقود الشراء ولهما مجتمعين فقط االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة
وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ،تاريخ  21111111 :برقم 3929
 - 112عبدلدهم شوتري توصية بسيطة مدير و شريك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم منفردين حق توكيل الغير فى كل او
بعض ما ذكر ولهما الحق منفردين فى التوقيع على عقود الشراء ولهما مجتمعين فقط االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة
وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ،تاريخ  21111111 :برقم 3929
 - 113عبدلدهم شوتري توصية بسيطة مدير و شريك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم منفردين حق توكيل الغير فى كل او
بعض ما ذكر ولهما الحق منفردين فى التوقيع على عقود الشراء ولهما مجتمعين فقط االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة
وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ،تاريخ  21111111 :برقم 3929
 - 114رامي زهدي الخميسي عطا توصية بسيطة مدير و شريك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم منفردين حق توكيل
الغير فى كل او بعض ما ذكر ولهما الحق منفردين فى التوقيع على عقود الشراء ولهما مجتمعين فقط االقتراض والرهن والبيع
الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ،تاريخ 21111111 :
برقم 3929
 - 110رامي زهدي الخميسي عطا توصية بسيطة مدير و شريك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم منفردين حق توكيل
الغير فى كل او بعض ما ذكر ولهما الحق منفردين فى التوقيع على عقود الشراء ولهما مجتمعين فقط االقتراض والرهن والبيع
الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ،تاريخ 21111111 :
برقم 3929
 - 114رامي زهدي الخميسي عطا شركة تضامن مدير و شريك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم منفردين حق توكيل
الغير فى كل او بعض ما ذكر ولهما الحق منفردين فى التوقيع على عقود الشراء ولهما مجتمعين فقط االقتراض والرهن والبيع
الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ،تاريخ 21111111 :
برقم 3929
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 - 112رامي زهدي الخميسي عطا شركة تضامن مدير و شريك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم منفردين حق توكيل
الغير فى كل او بعض ما ذكر ولهما الحق منفردين فى التوقيع على عقود الشراء ولهما مجتمعين فقط االقتراض والرهن والبيع
الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ،تاريخ 21111111 :
برقم 3929
 - 111شاهر محمد معروف زرقا شركة تضامن شريك متضامن متخارج  ،تاريخ 21111111 :

برقم 2110

 - 119شاهر محمد معروف زرقا شركة تضامن شريك متضامن متخارج  ،تاريخ 21111111 :

برقم 2110

 - 191ماهر حسني عبدالجواد السيد احمد شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 2110

 - 191ماهر حسني عبدالجواد السيد احمد شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 2110

 - 192مها سيد احمد سيد سالم شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 2110

 - 193مها سيد احمد سيد سالم شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 2110

 - 194محمد على االسدى شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤليه امام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين وهم السيد /محمد جمال ضيف هللا احمد والسيد /جمال ضيف هللا احمد سعد ولهم مجتمعين اومنفردين الحق
فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات
واستصدار خطاب وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكذلك حق  ،تاريخ  21111111 :برقم 0114
 - 190محمد على االسدى شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤليه امام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين وهم السيد /محمد جمال ضيف هللا احمد والسيد /جمال ضيف هللا احمد سعد ولهم مجتمعين اومنفردين الحق
فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات
واستصدار خطاب وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكذلك حق  ،تاريخ  21111111 :برقم 0114
 - 194محمد جمال ضيف هللا احمد شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤليه امام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين وهم السيد /محمد جمال ضيف هللا احمد والسيد /جمال ضيف هللا احمد سعد ولهم مجتمعين اومنفردين الحق
فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات
واستصدار خطاب وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكذلك حق  ،تاريخ  21111111 :برقم 0114
 - 192محمد جمال ضيف هللا احمد شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤليه امام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين وهم السيد /محمد جمال ضيف هللا احمد والسيد /جمال ضيف هللا احمد سعد ولهم مجتمعين اومنفردين الحق
فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات
واستصدار خطاب وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكذلك حق  ،تاريخ  21111111 :برقم 0114
 - 191محمد على االسدى شركة تضامن مدير و شريك متخارج التوقيع على عقود الشراء والبيع وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها و .ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديدكافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
او باالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر  ،تاريخ  21111111 :برقم 0114
 - 199محمد على االسدى شركة تضامن مدير و شريك متخارج التوقيع على عقود الشراء والبيع وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها و .ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
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وتحويل وبيع وتسديدكافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
او باالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر  ،تاريخ  21111111 :برقم 0114
 - 211محمد جمال ضيف هللا احمد شركة تضامن مدير و شريك التوقيع على عقود الشراء والبيع وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها و .ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديدكافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
او باالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر  ،تاريخ  21111111 :برقم 0114
 - 211محمد جمال ضيف هللا احمد شركة تضامن مدير و شريك التوقيع على عقود الشراء والبيع وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها و .ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديدكافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
او باالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر  ،تاريخ  21111111 :برقم 0114
 1 - 212شركة تضامن تحميل يكون حق االدارة و التوقيع و المسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك  /سامى عبد الجليل عبد
العاطى عبد الجليل وله منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على
الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن أغراضها وكذلك له  ،تاريخ  21111111 :برقم 2101
 1 - 213شركة تضامن تحميل يكون حق االدارة و التوقيع و المسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك  /سامى عبد الجليل عبد
العاطى عبد الجليل وله منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على
الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن أغراضها وكذلك له  ،تاريخ  21111111 :برقم 2101
 1 - 214شركة تضامن تحميل الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل
أو بعض ما ذكر  .و لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين فقط الحق فى التوقيع على عقود االقتراض والرهن والبيع ألصول
الشركة الشركة و ممتلكاتها  ،تاريخ  21111111 :برقم 2101
 1 - 210شركة تضامن تحميل الحق فى التوقيع على عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل
أو بعض ما ذكر  .و لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين فقط الحق فى التوقيع على عقود االقتراض والرهن والبيع ألصول
الشركة الشركة و ممتلكاتها  ،تاريخ  21111111 :برقم 2101
 1 - 214شركة تضامن تحميل العقارية واألراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها  ،تاريخ :
 21111111برقم 2101
 1 - 212شركة تضامن تحميل العقارية واألراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها  ،تاريخ :
 21111111برقم 2101
 - 211احمد احمد رضوان فلفل شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشريكين المتضامنين السيد /حسام الدين محمد على فرواتى والسيد/احمد عمر حسام الدين فرواتى مجتمعين او منفردين
ولهما الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صورالتعامل مع
جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
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 - 219احمد احمد رضوان فلفل شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشريكين المتضامنين السيد /حسام الدين محمد على فرواتى والسيد/احمد عمر حسام الدين فرواتى مجتمعين او منفردين
ولهما الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صورالتعامل مع
جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 211حسام الدين محمد على فرواتى شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشريكين المتضامنين السيد /حسام الدين محمد على فرواتى والسيد/احمد عمر حسام الدين فرواتى مجتمعين او منفردين ولهما
الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صورالتعامل مع
جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 211حسام الدين محمد على فرواتى شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشريكين المتضامنين السيد /حسام الدين محمد على فرواتى والسيد/احمد عمر حسام الدين فرواتى مجتمعين او منفردين ولهما
الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صورالتعامل مع
جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 212احمد عمر حسام الدين فرواتى شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشريكين المتضامنين السيد /حسام الدين محمد على فرواتى والسيد/احمد عمر حسام الدين فرواتى مجتمعين او منفردين ولهما
الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صورالتعامل مع
جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 213احمد عمر حسام الدين فرواتى شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشريكين المتضامنين السيد /حسام الدين محمد على فرواتى والسيد/احمد عمر حسام الدين فرواتى مجتمعين او منفردين ولهما
الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صورالتعامل مع
جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 214سعيد عبدالمنعم محمد فريد عطوه شركة تضامن شريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشريكين المتضامنين السيد /حسام الدين محمد على فرواتى والسيد/احمد عمر حسام الدين فرواتى مجتمعين او منفردين
ولهما الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صورالتعامل مع
جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 210سعيد عبدالمنعم محمد فريد عطوه شركة تضامن شريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشريكين المتضامنين السيد /حسام الدين محمد على فرواتى والسيد/احمد عمر حسام الدين فرواتى مجتمعين او منفردين
ولهما الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صورالتعامل مع
جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 214احمد احمد رضوان فلفل شركة تضامن مدير و شريك متخارج وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها
وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكتاتها العقارية والسيارات ولهما الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ولهما حق وقبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد اوباالجل ولهما حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
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 - 212احمد احمد رضوان فلفل شركة تضامن مدير و شريك متخارج وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها
وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكتاتها العقارية والسيارات ولهما الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ولهما حق وقبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد اوباالجل ولهما حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 211حسام الدين محمد على فرواتى شركة تضامن مدير و شريك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها وكذلك
لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكتاتها العقارية والسيارات ولهما الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ولهما حق وقبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد اوباالجل ولهما حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 219حسام الدين محمد على فرواتى شركة تضامن مدير و شريك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها وكذلك
لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكتاتها العقارية والسيارات ولهما الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ولهما حق وقبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد اوباالجل ولهما حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 221احمد عمر حسام الدين فرواتى شركة تضامن مدير و شريك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها وكذلك
لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكتاتها العقارية والسيارات ولهما الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ولهما حق وقبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد اوباالجل ولهما حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 221احمد عمر حسام الدين فرواتى شركة تضامن مدير و شريك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها وكذلك
لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكتاتها العقارية والسيارات ولهما الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ولهما حق وقبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد اوباالجل ولهما حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 222سعيد عبدالمنعم محمد فريد عطوه شركة تضامن شريك متضامن وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها
وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكتاتها العقارية والسيارات ولهما الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ولهما حق وقبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد اوباالجل ولهما حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 223سعيد عبدالمنعم محمد فريد عطوه شركة تضامن شريك متضامن وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها
وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكتاتها العقارية والسيارات ولهما الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ولهما حق وقبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد اوباالجل ولهما حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  ،تاريخ  21111111 :برقم 1211
 - 224ماجدة علي رخا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالتها  ،تاريخ 21111111 :

برقم 2211

 - 220احمد برهان الدين اسماعيل شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب تم قبول استقالتها  ،تاريخ 21111111 :
برقم 2211
 - 224اسامة كامل احمد رستم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالتها  ،تاريخ 21111111 :
 - 222سمير الدريني عبدهللا صقر شركة مساهمة عضو منتدب تم قبول استقالتها  ،تاريخ 21111111 :
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 - 221عمر االحمدي محمد عيسوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالتها  ،تاريخ 21111111 :
2211
 - 229محمد فاروق عصمت شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالتها  ،تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 2211

 - 231محمود محمود طه خطاب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالتها  ،تاريخ 21111111 :
 - 231سعيد السيد ابراهيم احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالتها  ،تاريخ 21111111 :

برقم 2211
برقم 2211

 1 - 232شركة مساهمة تحميل يكون الي اثنين مجتمعين من الساده /كيمال جول -عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب
والسيد /عبداللطيف محمد عبداللطيف عبدالحليم عوض-عضو مجلس االدارة والسيد /وليد حافظ مصطفي  CFOحق الرهن او
التوكيل بالرهن امام كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية واتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة لذلك  ، 1تاريخ :
 21111112برقم 411
 - 233محمد محمد مروان بادنجكي شركة تضامن مدير و شريك متخارج  ،تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 234محمد محمد مروان بادنجكي شركة تضامن مدير و شريك متخارج  ،تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 230سعيد محمود علي محمود عطا شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 234سعيد محمود علي محمود عطا شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 232محمد محمد علي الكومي شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 231محمد محمد علي الكومي شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 239محمد جوان احمد جعفر شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 241محمد جوان احمد جعفر شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 241محمد محمد مروان بادنجكي شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين السيد  /محمد محمد
على الكومى والسيد  /محمد جوان احمد جعفر والسيد  /سعيد محمود على محمود عطا مجتمعين او منفردين
ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اإلعمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 242محمد محمد مروان بادنجكي شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين السيد  /محمد محمد
على الكومى والسيد  /محمد جوان احمد جعفر والسيد  /سعيد محمود على محمود عطا مجتمعين او منفردين
ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اإلعمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 243سعيد محمود علي محمود عطا شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين السيد  /محمد محمد
على الكومى والسيد  /محمد جوان احمد جعفر والسيد  /سعيد محمود على محمود عطا مجتمعين او منفردين
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ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اإلعمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 244سعيد محمود علي محمود عطا شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين السيد  /محمد محمد
على الكومى والسيد  /محمد جوان احمد جعفر والسيد  /سعيد محمود على محمود عطا مجتمعين او منفردين
ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اإلعمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 240محمد محمد علي الكومي شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين السيد  /محمد محمد
على الكومى والسيد  /محمد جوان احمد جعفر والسيد  /سعيد محمود على محمود عطا مجتمعين او منفردين
ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اإلعمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 244محمد محمد علي الكومي شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين السيد  /محمد محمد
على الكومى والسيد  /محمد جوان احمد جعفر والسيد  /سعيد محمود على محمود عطا مجتمعين او منفردين
ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اإلعمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 242محمد جوان احمد جعفر شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين السيد  /محمد محمد
على الكومى والسيد  /محمد جوان احمد جعفر والسيد  /سعيد محمود على محمود عطا مجتمعين او منفردين
ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اإلعمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 241محمد جوان احمد جعفر شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية
للشركاء المتضامنين السيد  /محمد محمد
على الكومى والسيد  /محمد جوان احمد جعفر والسيد  /سعيد محمود على محمود عطا مجتمعين او منفردين
ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اإلعمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 249محمد محمد مروان بادنجكي شركة تضامن مدير و شريك متخارج وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
وكل ذلك باسم الشركة وضمن
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أغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
أو باألجل و لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع للسيارات والمنقوالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق فى التوقيع
على عقود االيجار وتوثيقها امام  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 201محمد محمد مروان بادنجكي شركة تضامن مدير و شريك متخارج وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
وكل ذلك باسم الشركة وضمن
أغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
أو باألجل و لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع للسيارات والمنقوالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق فى التوقيع
على عقود االيجار وتوثيقها امام  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 201سعيد محمود علي محمود عطا شركة تضامن مدير و شريك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن
أغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
أو باألجل و لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع للسيارات والمنقوالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق فى التوقيع
على عقود االيجار وتوثيقها امام  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 202سعيد محمود علي محمود عطا شركة تضامن مدير و شريك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن
أغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
أو باألجل و لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع للسيارات والمنقوالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق فى التوقيع
على عقود االيجار وتوثيقها امام  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 203محمد محمد علي الكومي شركة تضامن مدير و شريك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن
أغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
أو باألجل و لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع للسيارات والمنقوالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق فى التوقيع
على عقود االيجار وتوثيقها امام  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 204محمد محمد علي الكومي شركة تضامن مدير و شريك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن
أغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
أو باألجل و لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع للسيارات والمنقوالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق فى التوقيع
على عقود االيجار وتوثيقها امام  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 200محمد جوان احمد جعفر شركة تضامن مدير و شريك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن
أغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
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أو باألجل و لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع للسيارات والمنقوالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق فى التوقيع
على عقود االيجار وتوثيقها امام  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 204محمد جوان احمد جعفر شركة تضامن مدير و شريك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن
أغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
أو باألجل و لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع للسيارات والمنقوالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق فى التوقيع
على عقود االيجار وتوثيقها امام  ،تاريخ  21111113 :برقم 4302
 - 202محمد محمد مروان بادنجكي شركة تضامن مدير و شريك متخارج الشهر العقارى حتى تسع سنوات
ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  ، .تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 201محمد محمد مروان بادنجكي شركة تضامن مدير و شريك متخارج الشهر العقارى حتى تسع سنوات
ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  ، .تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 209سعيد محمود علي محمود عطا شركة تضامن مدير و شريك الشهر العقارى حتى تسع سنوات
ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  ، .تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 241سعيد محمود علي محمود عطا شركة تضامن مدير و شريك الشهر العقارى حتى تسع سنوات
ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  ، .تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 241محمد محمد علي الكومي شركة تضامن مدير و شريك الشهر العقارى حتى تسع سنوات
ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  ، .تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 242محمد محمد علي الكومي شركة تضامن مدير و شريك الشهر العقارى حتى تسع سنوات
ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  ، .تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 243محمد جوان احمد جعفر شركة تضامن مدير و شريك الشهر العقارى حتى تسع سنوات
ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  ، .تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 - 244محمد جوان احمد جعفر شركة تضامن مدير و شريك الشهر العقارى حتى تسع سنوات
ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  ، .تاريخ 21111113 :

برقم 4302

 1 - 240شركة مساهمة تحميل لرئيس مجلس االدارة ولنائب رئيس مجلس االدارة مجتمعان او منفردان حق اإلدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية ولهما حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ودفع المبالغ وتسيير امور الشركة اليومية  ،ولهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع وااليجار الصول الشركة
وممتلكاتها العقارية واالراضي  ،تاريخ  21111113 :برقم 0042
 1 - 244شركة مساهمة تحميل والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل
ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .وللعضو المنتدب مجتمعا مع رئيس مجلس االدارة او نائب رئيس مجلس
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االدارة حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة  ،تاريخ  21111113 :برقم 0042
 1 - 242شركة مساهمة تحميل صور التعامل مع البنوك والمصارف و كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111113 :برقم 0042
 1 - 241شركة مساهمة تحميل يكون حق االدارة والتوقيع لرئيس مجلس االدارة السيد /فوزي علي اسماعيل ولعضو مجلس
االدارة المنتدب السيد /حاتم فوزي علي اسماعيل منفردين او مجتمعين في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور
التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك  ،تاريخ  21111113 :برقم 1114
 1 - 249شركة مساهمة تحميل باسم الشركة وضمن اغراضها وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم
واجورهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما الحق مجتمعين التوقيع على عقود االقتراض والرهن بكافة انواعها
للنفس او الغير بشرط موافقة الجمعية العامة العادية مسبقا لكل حالة علي حده وكذلك حق التوكيل لصالح البنوك في كل او بعض ما
ذكر بشان عقود االقتراض  ،تاريخ  21111113 :برقم 1114
 1 - 221شركة مساهمة تحميل ولرئيس مجلس االدارة السيد  /فوزي علي اسماعيل منفردا الحق في بيع جميع اصول الشركة
بما في ذلك االراضي والسيارات والتوقيع بذلك امام مصلحة الشهر العقاري وكافة المصالح الحكومية وغير الحكومية وله كذلك
منفردا الحق في التصالح في القضايا المدنية والجنائية التي ترفع من الشركة او عليها وفي اي مرحلة عليها الدعوي امام المحكة
المختصة وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  ، .تاريخ  21111113 :برقم 1114
 - 221دولت محمد زكريا كرزون شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين مصطفى محمد حنبلي ومحمد مصطفى حنبلي ومنير عبد الحميد شيخ امين ولهم منفردين او مجتمعين
حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف  ،تاريخ  21111113 :برقم 0409
 - 222دولت محمد زكريا كرزون شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين مصطفى محمد حنبلي ومحمد مصطفى حنبلي ومنير عبد الحميد شيخ امين ولهم منفردين او مجتمعين
حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف  ،تاريخ  21111113 :برقم 0409
 - 223دولت محمد زكريا كرزون شركة تضامن مدير و شريك متخارج وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم
الحق في التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول ال شركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات
والمنقوالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ  21111113 :برقم
0409
 - 224دولت محمد زكريا كرزون شركة تضامن مدير و شريك متخارج وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم
الحق في التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول ال شركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات
والمنقوالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ  21111113 :برقم
0409
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 - 220احمد عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك متخارج  ،تاريخ 21111114 :

برقم 3942

 - 224احمد عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك متخارج  ،تاريخ 21111114 :

برقم 3942

 - 222محمد رامز عبدالفتاح دباغ شركة تضامن شريك متضامن متخارج  ،تاريخ 21111114 :

برقم 3942

 - 221محمد رامز عبدالفتاح دباغ شركة تضامن شريك متضامن متخارج  ،تاريخ 21111114 :

برقم 3942

 - 229عبدالرحمن عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111114 :

برقم 3942

 - 211عبدالرحمن عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111114 :

برقم 3942

 - 211عبدالعزيز عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111114 :

برقم 3942

 - 212عبدالعزيز عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111114 :

برقم 3942

 - 213م ياسر دباغ  M YASER DABAGHشركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111114 :

برقم 3942

 - 214م ياسر دباغ  M YASER DABAGHشركة تضامن مدير و شريك  ،تاريخ 21111114 :

برقم 3942

 - 210احمد عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق اإلداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات الرسميه
للشركاء المتضامنين وهم :
عبد العزيز عبد الفتاح دباغ  -عبد الرحمن عبد الفتاح دباغ  -محمد ياسر دباغ منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركه
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111114 :برقم 3942
 - 214احمد عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق اإلداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات الرسميه
للشركاء المتضامنين وهم :
عبد العزيز عبد الفتاح دباغ  -عبد الرحمن عبد الفتاح دباغ  -محمد ياسر دباغ منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركه
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111114 :برقم 3942
 - 212محمد رامز عبدالفتاح دباغ شركة تضامن شريك متضامن متخارج يكون حق اإلداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات
الرسميه للشركاء المتضامنين وهم :
عبد العزيز عبد الفتاح دباغ  -عبد الرحمن عبد الفتاح دباغ  -محمد ياسر دباغ منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركه
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111114 :برقم 3942
 - 211محمد رامز عبدالفتاح دباغ شركة تضامن شريك متضامن متخارج يكون حق اإلداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات
الرسميه للشركاء المتضامنين وهم :
عبد العزيز عبد الفتاح دباغ  -عبد الرحمن عبد الفتاح دباغ  -محمد ياسر دباغ منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركه
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111114 :برقم 3942
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 - 219عبدالرحمن عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات الرسميه
للشركاء المتضامنين وهم :
عبد العزيز عبد الفتاح دباغ  -عبد الرحمن عبد الفتاح دباغ  -محمد ياسر دباغ منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركه
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111114 :برقم 3942
 - 291عبدالرحمن عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات الرسميه
للشركاء المتضامنين وهم :
عبد العزيز عبد الفتاح دباغ  -عبد الرحمن عبد الفتاح دباغ  -محمد ياسر دباغ منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركه
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111114 :برقم 3942
 - 291عبدالعزيز عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات الرسميه
للشركاء المتضامنين وهم :
عبد العزيز عبد الفتاح دباغ  -عبد الرحمن عبد الفتاح دباغ  -محمد ياسر دباغ منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركه
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111114 :برقم 3942
 - 292عبدالعزيز عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات الرسميه
للشركاء المتضامنين وهم :
عبد العزيز عبد الفتاح دباغ  -عبد الرحمن عبد الفتاح دباغ  -محمد ياسر دباغ منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركه
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111114 :برقم 3942
 - 293م ياسر دباغ  M YASER DABAGHشركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات
الرسميه للشركاء المتضامنين وهم :
عبد العزيز عبد الفتاح دباغ  -عبد الرحمن عبد الفتاح دباغ  -محمد ياسر دباغ منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركه
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111114 :برقم 3942
 - 294م ياسر دباغ  M YASER DABAGHشركة تضامن مدير و شريك يكون حق اإلداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات
الرسميه للشركاء المتضامنين وهم :
عبد العزيز عبد الفتاح دباغ  -عبد الرحمن عبد الفتاح دباغ  -محمد ياسر دباغ منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركه
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق االقتراض والرهن  ،تاريخ  21111114 :برقم 3942
 - 290احمد عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك متخارج باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العقاريه واألراضي والسيارات و المنقوالت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم
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وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  ،تاريخ :
 21111114برقم 3942
 - 294احمد عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك متخارج باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العقاريه واألراضي والسيارات و المنقوالت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم
وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  ،تاريخ :
 21111114برقم 3942
 - 292محمد رامز عبدالفتاح دباغ شركة تضامن شريك متضامن متخارج باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع
البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول
الشركه وممتلكاتها العقاريه واألراضي والسيارات و المنقوالت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد
مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  ،تاريخ
 21111114 :برقم 3942
 - 291محمد رامز عبدالفتاح دباغ شركة تضامن شريك متضامن متخارج باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع
البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول
الشركه وممتلكاتها العقاريه واألراضي والسيارات و المنقوالت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد
مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  ،تاريخ
 21111114 :برقم 3942
 - 299عبدالرحمن عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العقاريه واألراضي والسيارات و المنقوالت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم
وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  ،تاريخ :
 21111114برقم 3942
 - 311عبدالرحمن عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العقاريه واألراضي والسيارات و المنقوالت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم
وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  ،تاريخ :
 21111114برقم 3942
 - 311عبدالعزيز عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العقاريه واألراضي والسيارات و المنقوالت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم
وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  ،تاريخ :
 21111114برقم 3942
 - 312عبدالعزيز عبدالفتاح دباغ شركة تضامن مدير و شريك باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العقاريه واألراضي والسيارات و المنقوالت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم
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وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  ،تاريخ :
 21111114برقم 3942
 - 313م ياسر دباغ  M YASER DABAGHشركة تضامن مدير و شريك باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع
البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول
الشركه وممتلكاتها العقاريه واألراضي والسيارات و المنقوالت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد
مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  ،تاريخ
 21111114 :برقم 3942
 - 314م ياسر دباغ  M YASER DABAGHشركة تضامن مدير و شريك باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع
البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول
الشركه وممتلكاتها العقاريه واألراضي والسيارات و المنقوالت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد
مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  ،تاريخ
 21111114 :برقم 3942
 - 310مؤمنه عبدالفتاح شاكر ذات مسئولية محدودة مدير عام يمثل المدير الشركة في في عالقتها مع الغير ولة منفردا في هذا
الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او الئحتة التنفيذية
للجمعية العامة
وللمدير /محمد غسان عبد الفتاح شاكر وللمديرة  /مؤمنة عبدالفتاح شاكر منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل
مع جميع البنوك والمصارف  ،تاريخ  21111110 :برقم 4422
 - 314امامه هشام ارطو ذات مسئولية محدودة مدير عام يمثل المدير الشركة في في عالقتها مع الغير ولة منفردا في هذا
الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او الئحتة التنفيذية
للجمعية العامة
وللمدير /محمد غسان عبد الفتاح شاكر وللمديرة  /مؤمنة عبدالفتاح شاكر منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل
مع جميع البنوك والمصارف  ،تاريخ  21111110 :برقم 4422
 - 312مؤمنه عبدالفتاح شاكر ذات مسئولية محدودة مدير عام من سحب وايداع التوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول
الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعين وعزل مسنخدمي
ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  ،تاريخ 21111110 :
برقم 4422
 - 311امامه هشام ارطو ذات مسئولية محدودة مدير عام من سحب وايداع التوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول
الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعين وعزل مسنخدمي
ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  ،تاريخ 21111110 :
برقم 4422
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 - 319مؤمنه عبدالفتاح شاكر ذات مسئولية محدودة مدير عام كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق التوكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
برقم 4422

وللسيد  /مصطفي محمد سيف الدين عباس حافظ حق ادارة العالقات العامة بالشركة  ،تاريخ 21111110 :

 - 311امامه هشام ارطو ذات مسئولية محدودة مدير عام كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق التوكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
برقم 4422

وللسيد  /مصطفي محمد سيف الدين عباس حافظ حق ادارة العالقات العامة بالشركة  ،تاريخ 21111110 :
 - 311مؤمنه عبدالفتاح شاكر ذات مسئولية محدودة مدير عام خروج من الشركة  ،تاريخ 21111110 :
 - 312امامه هشام ارطو ذات مسئولية محدودة مدير عام خروج من الشركة  ،تاريخ 21111110 :

برقم 4422

برقم 4422

 1 - 313شركة مساهمة تحميل يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه
المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ,ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا حق
التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 113
 - 314عمر محمد عبدهللا عبدالعزيز الصوفي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة منتدب  ،تاريخ 21111111 :
 - 310مريم امير محمد العقيلي محمد قمر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تاريخ 21111111 :

برقم 113
برقم 113

 - 314ياسمين وحيد محمد عبدالصمد شومان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تاريخ 21111111 :

برقم 113

 - 312يارا وائل السيد لطفي مختار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تاريخ 21111111 :

برقم 113

 - 311محمد عارف محمد معروف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تاريخ 21111111 :

برقم 113

 - 319محمد ياسر عبدالمنعم عبدالسالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تاريخ 21111111 :

برقم 113

 - 321عمر محمد عبدهللا عبدالعزيز الصوفي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة يملك كل من االستاذ  /عمر محمد عبد هللا عبد
العزيز الصوفى  -رئيس مجلس االدارة واالستاذة  /مريم امير محمد العقيلى محمد قمر ( منفردين او مجتمعين ) حق التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واالقتراض واجراء الرهون لصالح البنوك او
الغير والتوقيع على عقود التسهيالت االئتمانية وعقود الرهن التجارى  ،تاريخ  21111111 :برقم 113
 - 321مريم امير محمد العقيلي محمد قمر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك كل من االستاذ  /عمر محمد عبد هللا عبد
العزيز الصوفى  -رئيس مجلس االدارة واالستاذة  /مريم امير محمد العقيلى محمد قمر ( منفردين او مجتمعين ) حق التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واالقتراض واجراء الرهون لصالح البنوك او
الغير والتوقيع على عقود التسهيالت االئتمانية وعقود الرهن التجارى  ،تاريخ  21111111 :برقم 113
 - 322ياسمين وحيد محمد عبدالصمد شومان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك كل من االستاذ  /عمر محمد عبد هللا عبد
العزيز الصوفى  -رئيس مجلس االدارة واالستاذة  /مريم امير محمد العقيلى محمد قمر ( منفردين او مجتمعين ) حق التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واالقتراض واجراء الرهون لصالح البنوك او
الغير والتوقيع على عقود التسهيالت االئتمانية وعقود الرهن التجارى  ،تاريخ  21111111 :برقم 113
 - 323يارا وائل السيد لطفي مختار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك كل من االستاذ  /عمر محمد عبد هللا عبد العزيز
الصوفى  -رئيس مجلس االدارة واالستاذة  /مريم امير محمد العقيلى محمد قمر ( منفردين او مجتمعين ) حق التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم
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وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واالقتراض واجراء الرهون لصالح البنوك او الغير
والتوقيع على عقود التسهيالت االئتمانية وعقود الرهن التجارى  ،تاريخ  21111111 :برقم 113
 - 324محمد عارف محمد معروف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك كل من االستاذ  /عمر محمد عبد هللا عبد العزيز
الصوفى  -رئيس مجلس االدارة واالستاذة  /مريم امير محمد العقيلى محمد قمر ( منفردين او مجتمعين ) حق التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم
وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واالقتراض واجراء الرهون لصالح البنوك او الغير
والتوقيع على عقود التسهيالت االئتمانية وعقود الرهن التجارى  ،تاريخ  21111111 :برقم 113
 - 320محمد ياسر عبدالمنعم عبدالسالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة يملك كل من االستاذ  /عمر محمد عبد هللا عبد العزيز
الصوفى  -رئيس مجلس االدارة واالستاذة  /مريم امير محمد العقيلى محمد قمر ( منفردين او مجتمعين ) حق التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم
وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واالقتراض واجراء الرهون لصالح البنوك او الغير
والتوقيع على عقود التسهيالت االئتمانية وعقود الرهن التجارى  ،تاريخ  21111111 :برقم 113
 - 324عمر محمد عبدهللا عبدالعزيز الصوفي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة و الحيازى على كافة المقومات المادية
والمعنوية لصالح البنوك نفسها او للغير و التوقيع على عقود الرهن بالضمانات الشكلية والتوقيع على الشيكات والقروض الغير
مفتوح بها اعتمادات و بيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر، .
تاريخ  21111111 :برقم 113
 - 322مريم امير محمد العقيلي محمد قمر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و الحيازى على كافة المقومات المادية والمعنوية
لصالح البنوك نفسها او للغير و التوقيع على عقود الرهن بالضمانات الشكلية والتوقيع على الشيكات والقروض الغير مفتوح بها
اعتمادات و بيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولهما قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر، .
تاريخ  21111111 :برقم 113
 - 321ياسمين وحيد محمد عبدالصمد شومان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و الحيازى على كافة المقومات المادية
والمعنوية لصالح البنوك نفسها او للغير و التوقيع على عقود الرهن بالضمانات الشكلية والتوقيع على الشيكات والقروض الغير
مفتوح بها اعتمادات و بيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر، .
تاريخ  21111111 :برقم 113
 - 329يارا وائل السيد لطفي مختار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و الحيازى على كافة المقومات المادية والمعنوية لصالح
البنوك نفسها او للغير و التوقيع على عقود الرهن بالضمانات الشكلية والتوقيع على الشيكات والقروض الغير مفتوح بها اعتمادات و
بيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولهما قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ :
 21111111برقم 113
 - 331محمد عارف محمد معروف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و الحيازى على كافة المقومات المادية والمعنوية لصالح
البنوك نفسها او للغير و التوقيع على عقود الرهن بالضمانات الشكلية والتوقيع على الشيكات والقروض الغير مفتوح بها اعتمادات و
بيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولهما قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ :
 21111111برقم 113
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 - 331محمد ياسر عبدالمنعم عبدالسالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و الحيازى على كافة المقومات المادية والمعنوية
لصالح البنوك نفسها او للغير و التوقيع على عقود الرهن بالضمانات الشكلية والتوقيع على الشيكات والقروض الغير مفتوح بها
اعتمادات و بيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولهما قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر، .
تاريخ  21111111 :برقم 113
 1 - 332شركة مساهمة تحميل لرئيس مجلس االداره منفردا حق التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافه اشكالها وله حق التوقيع امام الشهر العقاري والتعامل
مع السجل التجاري ومصلحه الضرائب وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.وله الحق منفردا التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه
صور التعامل مع البنوك والمصارف  ،تاريخ  21111111 :برقم 4113
 1 - 333شركة مساهمة تحميل و الرهن والقروض وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .وله الحق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت
الشركه بالنقد او االجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .ولرئيس مجلس االدارة ولنائب رئيس مجلس
االداره مجتمعين او منفردين تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق توكيل او تفويض الغير
في كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ  21111111 :برقم 4113
 - 334جون جميل ميخائيل ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 21

 - 330بيشوي الفي اسكندر جندي ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 21

 - 334صبحي ابراهيم نصر عبدالعال ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك  ،تاريخ 21111111 :

برقم 21

 - 332جون جميل ميخائيل ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك يمثل المدير المسئول الشركة في عالقتها مع الغير وله في
هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو الئحته التنفيذية
للجمعية العامة .
ويكون للسيد  /جون جميل ميخائيل المدير الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 331بيشوي الفي اسكندر جندي ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك يمثل المدير المسئول الشركة في عالقتها مع الغير وله
في هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو الئحته
التنفيذية للجمعية العامة .
ويكون للسيد  /جون جميل ميخائيل المدير الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 339صبحي ابراهيم نصر عبدالعال ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك يمثل المدير المسئول الشركة في عالقتها مع الغير
وله في هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو الئحته
التنفيذية للجمعية العامة .
ويكون للسيد  /جون جميل ميخائيل المدير الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
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 - 341جون جميل ميخائيل ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات
واإلفراج عن رأس المال وحق اإلقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع
والرهن التجاري والعقاري بكافة المقومات المادية والمعنوية أمام مكاتب الشهر العقاري وبيع وشراء االصول الثابتة والسيارات
وإبرام جميع العقود والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وكذلك شراء البضائع والمنقوالت الالزمة لمباشرة
النشاط وكذلك التوقيع علي عقود التسهيالت اإلئتمانية وعقود  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 341بيشوي الفي اسكندر جندي ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات
واإلفراج عن رأس المال وحق اإلقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع
والرهن التجاري والعقاري بكافة المقومات المادية والمعنوية أمام مكاتب الشهر العقاري وبيع وشراء االصول الثابتة والسيارات
وإبرام جميع العقود والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وكذلك شراء البضائع والمنقوالت الالزمة لمباشرة
النشاط وكذلك التوقيع علي عقود التسهيالت اإلئتمانية وعقود  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 342صبحي ابراهيم نصر عبدالعال ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي
الشيكات واإلفراج عن رأس المال وحق اإلقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود
الشراء والبيع والرهن التجاري والعقاري بكافة المقومات المادية والمعنوية أمام مكاتب الشهر العقاري وبيع وشراء االصول الثابتة
والسيارات وإبرام جميع العقود والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وكذلك شراء البضائع والمنقوالت الالزمة
لمباشرة النشاط وكذلك التوقيع علي عقود التسهيالت اإلئتمانية وعقود  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 343جون جميل ميخائيل ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك الرهن بكافة أنواعها لصالح البنوك وله حق توكيل البنوك
والغير في كل أو بعض ماذكر وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم
الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات اإلذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر
 -يكون للسيد  /بيشوى الفى اسكندر جندى المدير الحق في التعامل  ،تاريخ 21111111 :

برقم 21

 - 344بيشوي الفي اسكندر جندي ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك الرهن بكافة أنواعها لصالح البنوك وله حق توكيل
البنوك والغير في كل أو بعض ماذكر وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات اإلذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر
 -يكون للسيد  /بيشوى الفى اسكندر جندى المدير الحق في التعامل  ،تاريخ 21111111 :

برقم 21

 - 340صبحي ابراهيم نصر عبدالعال ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك الرهن بكافة أنواعها لصالح البنوك وله حق توكيل
البنوك والغير في كل أو بعض ماذكر وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات اإلذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر
 -يكون للسيد  /بيشوى الفى اسكندر جندى المدير الحق في التعامل  ،تاريخ 21111111 :

برقم 21

 - 344جون جميل ميخائيل ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات واإلفراج عن رأس المال وحق
اإلقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن التجاري والعقاري
بكافة المقومات المادية والمعنوية أمام مكاتب الشهر العقاري وبيع وشراء  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 342بيشوي الفي اسكندر جندي ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات واإلفراج عن رأس المال
وحق اإلقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن التجاري
والعقاري بكافة المقومات المادية والمعنوية أمام مكاتب الشهر العقاري وبيع وشراء  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
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 - 341صبحي ابراهيم نصر عبدالعال ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات واإلفراج عن رأس المال
وحق اإلقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن التجاري
والعقاري بكافة المقومات المادية والمعنوية أمام مكاتب الشهر العقاري وبيع وشراء  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 349جون جميل ميخائيل ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك االصول الثابتة والسيارات وإبرام جميع العقود والصفقات
التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وكذلك شراء البضائع والمنقوالت الالزمة لمباشرة النشاط وكذلك التوقيع علي عقود
التسهيالت اإلئتمانية وعقود الرهن بكافة أنواعها لصالح البنوك وله حق توكيل البنوك والغير في كل أو بعض ماذكر وله الحق في
تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات اإلذنية والتجارية  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 301بيشوي الفي اسكندر جندي ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك االصول الثابتة والسيارات وإبرام جميع العقود
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وكذلك شراء البضائع والمنقوالت الالزمة لمباشرة النشاط وكذلك التوقيع
علي عقود التسهيالت اإلئتمانية وعقود الرهن بكافة أنواعها لصالح البنوك وله حق توكيل البنوك والغير في كل أو بعض ماذكر وله
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات اإلذنية والتجارية  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 301صبحي ابراهيم نصر عبدالعال ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك االصول الثابتة والسيارات وإبرام جميع العقود
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وكذلك شراء البضائع والمنقوالت الالزمة لمباشرة النشاط وكذلك التوقيع
علي عقود التسهيالت اإلئتمانية وعقود الرهن بكافة أنواعها لصالح البنوك وله حق توكيل البنوك والغير في كل أو بعض ماذكر وله
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات اإلذنية والتجارية  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 302جون جميل ميخائيل ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر
 يكون للسيد الدكتور  /صبحي إبراهيم نصر المدير الحق في تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والرقابيةوالحضور نيابة عنها أمام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لألستثمار والهيئة
العامة للتنمية الصناعية والسجل الصناعي والسجل التجاري والتأمينات األجتماعية والتعامل  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 303بيشوي الفي اسكندر جندي ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر
 يكون للسيد الدكتور  /صبحي إبراهيم نصر المدير الحق في تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والرقابيةوالحضور نيابة عنها أمام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لألستثمار والهيئة
العامة للتنمية الصناعية والسجل الصناعي والسجل التجاري والتأمينات األجتماعية والتعامل  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 304صبحي ابراهيم نصر عبدالعال ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي
تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر
 يكون للسيد الدكتور  /صبحي إبراهيم نصر المدير الحق في تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والرقابيةوالحضور نيابة عنها أمام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لألستثمار والهيئة
العامة للتنمية الصناعية والسجل الصناعي والسجل التجاري والتأمينات األجتماعية والتعامل  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 300جون جميل ميخائيل ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك مع المرافق العامة من مياة وكهرباء وغاز والتليفونات
وجهاز شئون البيئة وتقديم الطلبات واألوراق والمستندات واألقرارات والتوقيع على محاضر األستالم واستالمها واستخراج
التراخيص وتوصيل المرافق
والتعاقد عليها واتخاذ كافة اجراءات تسجيل األصول امام الجهات المختصة ومديريات المساحة ومكاتب التوثيق
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وجميع القضايا التي ترفع من الشركة أو عليها والحضور امام جميع المحاكم والحضور امام محكمة القضاء اإلداري ومجلس الدولة
وفي تقديم األوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 304بيشوي الفي اسكندر جندي ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك مع المرافق العامة من مياة وكهرباء وغاز والتليفونات
وجهاز شئون البيئة وتقديم الطلبات واألوراق والمستندات واألقرارات والتوقيع على محاضر األستالم واستالمها واستخراج
التراخيص وتوصيل المرافق
والتعاقد عليها واتخاذ كافة اجراءات تسجيل األصول امام الجهات المختصة ومديريات المساحة ومكاتب التوثيق
وجميع القضايا التي ترفع من الشركة أو عليها والحضور امام جميع المحاكم والحضور امام محكمة القضاء اإلداري ومجلس الدولة
وفي تقديم األوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 302صبحي ابراهيم نصر عبدالعال ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك مع المرافق العامة من مياة وكهرباء وغاز
والتليفونات وجهاز شئون البيئة وتقديم الطلبات واألوراق والمستندات واألقرارات والتوقيع على محاضر األستالم واستالمها
واستخراج التراخيص وتوصيل المرافق
والتعاقد عليها واتخاذ كافة اجراءات تسجيل األصول امام الجهات المختصة ومديريات المساحة ومكاتب التوثيق
وجميع القضايا التي ترفع من الشركة أو عليها والحضور امام جميع المحاكم والحضور امام محكمة القضاء اإلداري ومجلس الدولة
وفي تقديم األوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 301جون جميل ميخائيل ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك الصلح واألقرار واألنكار واألبراء والطعن بالتزوير وطلب
تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي طلب تعيين الخبراء وفي
التقرير بعمل المعارضات وااللتماس واألشكاالت واألستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية وفي التقرير بالنقض في األحكام
وتقديم المذكرات وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه اجراءات التقاضي مما جميعه وفي استالم صور األحكام وتنفيذها وفي الحضور امام
الجهات اإلدارية ايا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 309بيشوي الفي اسكندر جندي ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك الصلح واألقرار واألنكار واألبراء والطعن بالتزوير
وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي طلب تعيين الخبراء
وفي التقرير بعمل المعارضات وااللتماس واألشكاالت واألستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية وفي التقرير بالنقض في
األحكام وتقديم المذكرات وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه اجراءات التقاضي مما جميعه وفي استالم صور األحكام وتنفيذها وفي
الحضور امام الجهات اإلدارية ايا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 341صبحي ابراهيم نصر عبدالعال ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك الصلح واألقرار واألنكار واألبراء والطعن
بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي طلب تعيين
الخبراء وفي التقرير بعمل المعارضات وااللتماس واألشكاالت واألستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية وفي التقرير بالنقض
في األحكام وتقديم المذكرات وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه اجراءات التقاضي مما جميعه وفي استالم صور األحكام وتنفيذها وفي
الحضور امام الجهات اإلدارية ايا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 341جون جميل ميخائيل ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك العقاري ومكاتبها ومامورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها
وعلى االلتماسات والمذكرات وتسلم األوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفي الحضور امام مصلحة الضرائب العامة
والمبيعات وماموريتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها وقبول ما يرى
قبوله ورفض ما يرى رفضه وفي تقديم الرسوم واالمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفي تسلم وتسليم األوراق من وإلى اقالم
كتاب المحاكم والجهات اإلدارية والتوقيع نيابة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 342بيشوي الفي اسكندر جندي ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك العقاري ومكاتبها ومامورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع
عليها وعلى االلتماسات والمذكرات وتسلم األوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفي الحضور امام مصلحة الضرائب
العامة والمبيعات وماموريتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها وقبول ما
يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه وفي تقديم الرسوم واالمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفي تسلم وتسليم األوراق من وإلى
اقالم كتاب المحاكم والجهات اإلدارية والتوقيع نيابة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
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 - 343صبحي ابراهيم نصر عبدالعال ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك العقاري ومكاتبها ومامورياتها وتقديم الطلبات
والتوقيع عليها وعلى االلتماسات والمذكرات وتسلم األوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفي الحضور امام مصلحة
الضرائب العامة والمبيعات وماموريتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها
وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه وفي تقديم الرسوم واالمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفي تسلم وتسليم األوراق
من وإلى اقالم كتاب المحاكم والجهات اإلدارية والتوقيع نيابة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 344جون جميل ميخائيل ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك عن الشركة بالتسليم في كل ما ذكر وفي التقرير بفقد القسائم
والتوقيع على محاضر المخالفات والتعامل مع إدارات المرور ونيابات المرورفي التجديد والترخيص واستالم الرخص وشهادات
البيانات واللوحات المعدنية واقسام الشرطة وله الحق في توكيل غيره في كل أو بعض ما ذكر  ،تاريخ  21111111 :برقم 21
 - 340بيشوي الفي اسكندر جندي ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك عن الشركة بالتسليم في كل ما ذكر وفي التقرير بفقد
القسائم والتوقيع على محاضر المخالفات والتعامل مع إدارات المرور ونيابات المرورفي التجديد والترخيص واستالم الرخص
وشهادات البيانات واللوحات المعدنية واقسام الشرطة وله الحق في توكيل غيره في كل أو بعض ما ذكر  ،تاريخ 21111111 :
برقم 21
 - 344صبحي ابراهيم نصر عبدالعال ذات مسئولية محدودة مدير غير شريك عن الشركة بالتسليم في كل ما ذكر وفي التقرير
بفقد القسائم والتوقيع على محاضر المخالفات والتعامل مع إدارات المرور ونيابات المرورفي التجديد والترخيص واستالم الرخص
وشهادات البيانات واللوحات المعدنية واقسام الشرطة وله الحق في توكيل غيره في كل أو بعض ما ذكر  ،تاريخ 21111111 :
برقم 21
 - 342مصطفى محمد على ابراهيم سليم االعصر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب تم قبول استقالته  ،تاريخ :
 21111111برقم 113
 - 341عبدالسميع عبدالسميع على الوكيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113
 - 349اسامة على عبدالعال شاهين شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 113
برقم

 - 321محمد عبدالرؤوف عطيه عطيه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113

 - 321عمر محمد عبدهللا عبدالعزيز الصوفي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب تم قبول استقالته  ،تاريخ :
 21111111برقم 113
برقم

 - 322مريم امير محمد العقيلي محمد قمر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113
 - 323ياسمين وحيد محمد عبدالصمد شومان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
برقم 113
 - 324يارا وائل السيد لطفي مختار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :

برقم 113

 - 320محمد عارف محمد معروف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :

برقم 113

 - 324محمد ياسر عبدالمنعم عبدالسالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113

برقم

 - 322مصطفى محمد على ابراهيم سليم االعصر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب تم قبول استقالته  ،تاريخ :
 21111111برقم 113

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

103

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 321عبدالسميع عبدالسميع على الوكيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113
 - 329اسامة على عبدالعال شاهين شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 113
برقم

 - 311محمد عبدالرؤوف عطيه عطيه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113

 - 311عمر محمد عبدهللا عبدالعزيز الصوفي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب تم قبول استقالته  ،تاريخ :
 21111111برقم 113
برقم

 - 312مريم امير محمد العقيلي محمد قمر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113
 - 313ياسمين وحيد محمد عبدالصمد شومان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
برقم 113
 - 314يارا وائل السيد لطفي مختار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :

برقم 113

 - 310محمد عارف محمد معروف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :

برقم 113
برقم

 - 314محمد ياسر عبدالمنعم عبدالسالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113

 - 312مصطفى محمد على ابراهيم سليم االعصر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب تم قبول استقالته  ،تاريخ :
 21111111برقم 113
 - 311عبدالسميع عبدالسميع على الوكيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113
 - 319اسامة على عبدالعال شاهين شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 113
برقم

 - 391محمد عبدالرؤوف عطيه عطيه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113

 - 391عمر محمد عبدهللا عبدالعزيز الصوفي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب تم قبول استقالته  ،تاريخ :
 21111111برقم 113
برقم

 - 392مريم امير محمد العقيلي محمد قمر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113
 - 393ياسمين وحيد محمد عبدالصمد شومان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
برقم 113
 - 394يارا وائل السيد لطفي مختار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :

برقم 113

 - 390محمد عارف محمد معروف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :

برقم 113

 - 394محمد ياسر عبدالمنعم عبدالسالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113

برقم
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 - 392مصطفى محمد على ابراهيم سليم االعصر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب تم قبول استقالته  ،تاريخ :
 21111111برقم 113
 - 391عبدالسميع عبدالسميع على الوكيل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113
 - 399اسامة على عبدالعال شاهين شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 113
برقم

 - 411محمد عبدالرؤوف عطيه عطيه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113

 - 411عمر محمد عبدهللا عبدالعزيز الصوفي شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب تم قبول استقالته  ،تاريخ :
 21111111برقم 113
برقم

 - 412مريم امير محمد العقيلي محمد قمر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113
 - 413ياسمين وحيد محمد عبدالصمد شومان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
برقم 113
 - 414يارا وائل السيد لطفي مختار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :

برقم 113

 - 410محمد عارف محمد معروف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :

برقم 113

 - 414محمد ياسر عبدالمنعم عبدالسالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم قبول استقالته  ،تاريخ 21111111 :
113

برقم

 1 - 412شركة مساهمة تحميل تفويض رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب في القيام بجميع اإلجراءات الالزمة لنقل حيازة
أرض الشركة الكائنة بحوض إبراهيم  4/القطعة  11و مساحتها  14فدان و التنازل عن التراخيص الخاصة بالمشروعات التي كانت
مقامة عليها للسيد  /محمود محمد محمود صالح و كذلك نقل حيازة و تراخيص أرض الشركة الكائن بطريق الخوازم المتفرع من
و مساحة  1104أحد عشر قيراط و أربعة أسهم
طريق نبروه بحوض الدسينة و قطعة سلطان  14لمساحة  12فدان و نصف
بحوض الشرخ و السبع قسم أول  10بالقطعة  ،تاريخ  21111111 :برقم 0112
 - 411محمد يحى عبدالحميد خليل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تفويض رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب في القيام
بجميع اإلجراءات الالزمة لنقل حيازة أرض الشركة الكائنة بحوض إبراهيم  4/القطعة  11و مساحتها  14فدان و التنازل عن
التراخيص الخاصة بالمشروعات التي كانت مقامة عليها للسيد  /محمود محمد محمود صالح و كذلك نقل حيازة و تراخيص أرض
و
الشركة الكائن بطريق الخوازم المتفرع من طريق نبروه بحوض الدسينة و قطعة سلطان  14لمساحة  12فدان و نصف
مساحة  1104أحد عشر قيراط و أربعة أسهم بحوض الشرخ و السبع قسم أول  10بالقطعة  ،تاريخ  21111111 :برقم
0112
 - 419حسن بسيوني حسن البشه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تفويض رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب في القيام
بجميع اإلجراءات الالزمة لنقل حيازة أرض الشركة الكائنة بحوض إبراهيم  4/القطعة  11و مساحتها  14فدان و التنازل عن
التراخيص الخاصة بالمشروعات التي كانت مقامة عليها للسيد  /محمود محمد محمود صالح و كذلك نقل حيازة و تراخيص أرض
و
الشركة الكائن بطريق الخوازم المتفرع من طريق نبروه بحوض الدسينة و قطعة سلطان  14لمساحة  12فدان و نصف
مساحة  1104أحد عشر قيراط و أربعة أسهم بحوض الشرخ و السبع قسم أول  10بالقطعة  ،تاريخ  21111111 :برقم
0112
باسم  /إياد و محمد و أنس أبناء محمود محمد محمود صالح المشترين لألرض
 1 - 411شركة مساهمة تحميل 2 / 49
و المشروعات المقامة عليها و له كافة الصالحيات الالزمة للتنازل عن الحيازة لألرض و التراخيص الخاصة بالمشروعات
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المقامة عليها للمذكورين أمام الجهات المختصة بمديرية الزراعة بميت الكرما مركز طلخا دقهلية و له حق توكيل الغير في ذلك ، .
تاريخ  21111111 :برقم 0112
باسم  /إياد و محمد و أنس أبناء محمود
 - 411محمد يحى عبدالحميد خليل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة 2 / 49
محمد محمود صالح المشترين لألرض و المشروعات المقامة عليها و له كافة الصالحيات الالزمة للتنازل عن الحيازة لألرض و
التراخيص الخاصة بالمشروعات المقامة عليها للمذكورين أمام الجهات المختصة بمديرية الزراعة بميت الكرما مركز طلخا دقهلية
و له حق توكيل الغير في ذلك  ، .تاريخ  21111111 :برقم 0112
باسم  /إياد و محمد و أنس أبناء محمود
 - 412حسن بسيوني حسن البشه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة 2 / 49
محمد محمود صالح المشترين لألرض و المشروعات المقامة عليها و له كافة الصالحيات الالزمة للتنازل عن الحيازة لألرض و
التراخيص الخاصة بالمشروعات المقامة عليها للمذكورين أمام الجهات المختصة بمديرية الزراعة بميت الكرما مركز طلخا دقهلية
و له حق توكيل الغير في ذلك  ، .تاريخ  21111111 :برقم 0112
 1 - 413شركة مساهمة تحميل مسقَ ِل من ذوى الخبرة غير ت َنفيذى بدال من السيد/محمد يحى عبدالحميد خليل  ،تاريخ :
 21111111برقم 0112
 - 414محمد يحى عبدالحميد خليل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مسقَ ِل من ذوى الخبرة غير ت َنفيذى بدال من السيد/محمد
يحى عبدالحميد خليل  ،تاريخ  21111111 :برقم 0112
 - 410حسن بسيوني حسن البشه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مسقَ ِل من ذوى الخبرة غير ت َنفيذى بدال من السيد/محمد
يحى عبدالحميد خليل  ،تاريخ  21111111 :برقم 0112
 1 - 414شركة مساهمة تحميل ( مسقَ ِل من ذوى الخبرة غير ت َنفيذى ) ...تم قبول استقالته ، ...تاريخ 21111111 :
0112

برقم

 - 412محمد يحى عبدالحميد خليل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ( مسقَ ِل من ذوى الخبرة غير ت َنفيذى ) ...تم قبول
استقالته ، ...تاريخ  21111111 :برقم 0112
 - 411حسن بسيوني حسن البشه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ( مسقَ ِل من ذوى الخبرة غير ت َنفيذى ) ...تم قبول
استقالته ، ...تاريخ  21111111 :برقم 0112
 1 - 419شركة مساهمة تحميل يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه
المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق
التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .
ولرئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب السيد  /عبدالمنعم علي عبدهللا العناني ـ منفردا ـ وكذلك ألي اثنين من أعضاء مجلس
االدارة مجتمعين حق التوقيع عن الشركة وعالقاتها مع الغير والتعامل باسمها والقيام بممارسة المهام التالية :
حق  ،تاريخ 21111111 :

برقم 0303

 1 - 421شركة مساهمة تحميل التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم .
حق التعامل والتوقيع مع جميع البنوك والمصارف المصرية واألجنبية من سحب وايداع والتوقبع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان واالعتمادات المستندية والتحويالت البنكية وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها .
حق تعيين وعزل مستخدمي وموطفي ووكالء الشركة وتحديد  ،تاريخ 21111111 :

برقم 0303

 1 - 421شركة مساهمة تحميل رواتبهم وأجورهم .

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

106

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

حق قبض ودفع وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات األذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل .
الحق في بيع أو شراء السيارات باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على عقود البيع والشراء أمام الشهر العقاري .
حق التوقيع على جميع عقود التسهيالت االئتمانية وعقود االقتراض والرهون من البنوك المصرية واألجنبية .
حق التصرف بالبيع والتنازل والتأجير والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة  ،تاريخ 21111111 :

برقم 0303

 1 - 422شركة مساهمة تحميل والمنقولة وكافة مقومات الشركة المادية والمعنوية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها .
حق توكيل وتفويض الغير أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والغرف التجارية والشهر العقاري في كل أو بعض ما ذكر .
 ،تاريخ  21111111 :برقم 0303
 1 - 423ذات مسئولية محدودة تحميل يمثل المديران (هشام محمد السيد متولي  -وعبدالرحمن عبدهللا حسن ) الشركه في
عالقتها مع الغير و لهما منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات ألداره الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد
الشركه او القانون او ألحته التنفيذيه للجمعيه العامه ولهما منفردين او مجتمعين الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه و القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع
البنوك و المصارف  ،تاريخ  21111119 :برقم 411
 1 - 424ذات مسئولية محدودة تحميل يمثل المديران (هشام محمد السيد متولي  -وعبدالرحمن عبدهللا حسن ) الشركه في
عالقتها مع الغير و لهما منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات ألداره الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد
الشركه او القانون او ألحته التنفيذيه للجمعيه العامه ولهما منفردين او مجتمعين الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه و القطاع العام و قطاع األعمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع
البنوك و المصارف  ،تاريخ  21111119 :برقم 411
 1 - 420ذات مسئولية محدودة تحميل من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات
و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك بأسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك لهما منفردان
الحق في التوقيع علي عقود الشراء و األقتراض و الرهن للنفس والغير وكذا الحق في توكيل البنك االهلي المصري او البنوك او
الغير في بعض او كل ماذكر وذلك امام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه
والبيع ألصول الشركه و ممتالكاتها  ،تاريخ  21111119 :برقم 411
 1 - 424ذات مسئولية محدودة تحميل من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات
و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك بأسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك لهما منفردان
الحق في التوقيع علي عقود الشراء و األقتراض و الرهن للنفس والغير وكذا الحق في توكيل البنك االهلي المصري او البنوك او
الغير في بعض او كل ماذكر وذلك امام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه
والبيع ألصول الشركه و ممتالكاتها  ،تاريخ  21111119 :برقم 411
 1 - 422ذات مسئولية محدودة تحميل العقاريه واألراضي والسيارات والمنقوالت بأسم الشركه و لصاحها وللشركاء
جميعا(هشام محمد السيد متولي -و عبدالرحمن عبدهللا حسن وعمر عبدهللا حسن وعلي عبدهللا حسن مجتمعين او منفردين الحق في
تعيين و عزل مستخدمي ووكالء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد
كافه السندات االذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركه و بالنقد او باألجل ولهم
حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، 1تاريخ  21111119 :برقم 411
 1 - 421ذات مسئولية محدودة تحميل العقاريه واألراضي والسيارات والمنقوالت بأسم الشركه و لصاحها وللشركاء
جميعا(هشام محمد السيد متولي -و عبدالرحمن عبدهللا حسن وعمر عبدهللا حسن وعلي عبدهللا حسن مجتمعين او منفردين الحق في
تعيين و عزل مستخدمي ووكالء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد
كافه السندات االذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركه و بالنقد او باألجل ولهم
حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، 1تاريخ  21111119 :برقم 411
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 1 - 429شركة مساهمة تحميل  -للسيد  /محمود احمد مصري رئيس مجلس االداره وله منفردآ حق االداره والتوقيع والتعامل
بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى
تعين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد  ،تاريخ  21111121 :برقم 0941
 1 - 431شركة مساهمة تحميل مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية
والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقض او باالجل وله كذلك منفردآ حق
التوقيع على عقود القرض والرهن وكذا حق التوقيع على عقود االيجار والشراء والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واالراضى والسيارات والمنقوالت بأسم الشركة ولمصلحتها وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ :
 21111121برقم 0941
 1 - 431شركة مساهمة تحميل يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه
المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ,ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا حق
التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  .ولرئيس مجلس االدارة منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وا يداع وفتح  ،تاريخ  21111121 :برقم 412
 1 - 432شركة مساهمة تحميل حسابات واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله
حق التوكيل للغير او البنوك في كل او بعض ما ذكر وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، .تاريخ 21111121 :
برقم 412
 1 - 433شركة مساهمة تحميل احقية رئيس مجلس االدارة (الممثل القانوني للشركه) في اصدار حق كفالة الغير  ،تاريخ :
 21111122برقم 0441
 - 434هاني محمد فريد ريحان شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشريك المتضامن مصطفي سعيد محمد محمد منفردا وله حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي
تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باآلجل  ،وللشريكين المتضامنين  ،تاريخ  21111122 :برقم 2431
 - 430هاني محمد فريد ريحان شركة تضامن مدير و شريك متخارج مصطفي سعيد محمد محمد وطارق عبد الحميد إبراهيم
ماضي مجتمعين فقط حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات اإلذنية والتجارية ولجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين فقط الحق في التوقيع علي عقود االقتراض والرهن والبيع ألصول
الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ،ولجميع الشركاء حق تفويض أو توكيل الغير في بعض
أو كل ما ذكر  ، .تاريخ  21111122 :برقم 2431
 - 434اشرف منصور جمعه علي توصية بسيطة مدير و شريك متخارج يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسؤلية أمام الجهات
الرسمية للشركين المتضامنين هيام عبدهللا محمد والسيد /السيد محمد علي مجتمعين او منفردين ولهم الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم
وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق االقتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل  ،تاريخ  21111120 :برقم 3412
 - 432هيام عبدهللا محمد حسان توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسؤلية أمام الجهات الرسمية
للشركين المتضامنين هيام عبدهللا محمد والسيد /السيد محمد علي مجتمعين او منفردين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
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التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق االقتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل  ،تاريخ  21111120 :برقم 3412
 - 431السيد محمد علي علي احمد توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسؤلية أمام الجهات الرسمية
للشركين المتضامنين هيام عبدهللا محمد والسيد /السيد محمد علي مجتمعين او منفردين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق االقتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل  ،تاريخ  21111120 :برقم 3412
 - 439اشرف منصور جمعه علي توصية بسيطة مدير و شريك متخارج مع جميع البنوك والمصارف و كل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود ا لشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي
والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولمصلحتها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء االذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
ماعد الشريك الموصي  ،تاريخ  21111120 :برقم 3412
 - 441هيام عبدهللا محمد حسان توصية بسيطة مدير و شريك مع جميع البنوك والمصارف و كل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود ا لشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات
والمنقوالت باسم الشركة ولمصلحتها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء االذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
ماعد الشريك الموصي  ،تاريخ  21111120 :برقم 3412
 - 441السيد محمد علي علي احمد توصية بسيطة مدير و شريك مع جميع البنوك والمصارف و كل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود ا لشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات
والمنقوالت باسم الشركة ولمصلحتها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء االذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
ماعد الشريك الموصي  ،تاريخ  21111120 :برقم 3412
 - 442محمد سالم  mohamed salemشركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ولمجلس اإلدارة حق التوقيع علي معامالت الشركة
و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعامالت و التعهدات من مجلس اإلدارة ،ولمجلس اإلدارة الحق في إن يعين عدة
مديرين أو وكالء مفوضين وإن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .
ولرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين الحق في ما يلي  -:تعين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل مرتباتهم وأجورهم وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات ،
تاريخ  21111124 :برقم 4111
 - 443عمرو عبدالمعز عبدالفتاح عبدالباقي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ولمجلس اإلدارة حق التوقيع علي معامالت
الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعامالت و التعهدات من مجلس اإلدارة ،ولمجلس اإلدارة الحق في إن
يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وإن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .
ولرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين الحق في ما يلي  -:تعين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل مرتباتهم وأجورهم وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات ،
تاريخ  21111124 :برقم 4111
 - 444قايد محمد قايد سيف شركة مساهمة عضو منتدب ولمجلس اإلدارة حق التوقيع علي معامالت الشركة و تعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعامالت و التعهدات من مجلس اإلدارة ،ولمجلس اإلدارة الحق في إن يعين عدة مديرين أو
وكالء مفوضين وإن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .
ولرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين الحق في ما يلي  -:تعين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل مرتباتهم وأجورهم وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات ،
تاريخ  21111124 :برقم 4111
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 - 440محمد صالح الدين صباغ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ولمجلس اإلدارة حق التوقيع علي معامالت الشركة و
تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعامالت و التعهدات من مجلس اإلدارة ،ولمجلس اإلدارة الحق في إن يعين عدة
مديرين أو وكالء مفوضين وإن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .
ولرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين الحق في ما يلي  -:تعين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل مرتباتهم وأجورهم وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات ،
تاريخ  21111124 :برقم 4111
 - 444محمد سالم  mohamed salemشركة مساهمة رئيس مجلس ادارة االذنية والتجارية ولهما إبرام كافة العقود و
المشاطرات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وحق التوقيع علي عقود البيع والرهن واالقتراض ألصول
الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اإلعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
حق التوقيع والتعامل مع وأمام البنوك والمصارف من سحب وإيداع  ،تاريخ  21111124 :برقم 4111
 - 442عمرو عبدالمعز عبدالفتاح عبدالباقي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة االذنية والتجارية ولهما إبرام كافة العقود و
المشاطرات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وحق التوقيع علي عقود البيع والرهن واالقتراض ألصول
الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اإلعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
حق التوقيع والتعامل مع وأمام البنوك والمصارف من سحب وإيداع  ،تاريخ  21111124 :برقم 4111
 - 441قايد محمد قايد سيف شركة مساهمة عضو منتدب االذنية والتجارية ولهما إبرام كافة العقود و المشاطرات والصفقات
التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وحق التوقيع علي عقود البيع والرهن واالقتراض ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية
واألراضي والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اإلعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك حق التوقيع والتعامل
مع وأمام البنوك والمصارف من سحب وإيداع  ،تاريخ  21111124 :برقم 4111
 - 449محمد صالح الدين صباغ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة االذنية والتجارية ولهما إبرام كافة العقود و المشاطرات
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وحق التوقيع علي عقود البيع والرهن واالقتراض ألصول الشركة
وممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن
إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اإلعمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك حق
التوقيع والتعامل مع وأمام البنوك والمصارف من سحب وإيداع  ،تاريخ  21111124 :برقم 4111
 - 401محمد سالم  mohamed salemشركة مساهمة رئيس مجلس ادارة و التوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق اإلفراج
عن رأس المال والتوقيع علي عقود التسهيالت المصرفية واالئتمانية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع علي عقود
الشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
رئيس مجلس إدارة فقط حق تمثيل الشركة إمام القضاء بكافة أنواعه ومراكز التحكيم التجارية و الدولية ولهم حق الصلح
واإلقرار و اإلنكار واإلبراء .
-

ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  ، .تاريخ 21111124 :

برقم 4111

 - 401عمرو عبدالمعز عبدالفتاح عبدالباقي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و التوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق
اإلفراج عن رأس المال والتوقيع علي عقود التسهيالت المصرفية واالئتمانية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع
علي عقود الشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
رئيس مجلس إدارة فقط حق تمثيل الشركة إمام القضاء بكافة أنواعه ومراكز التحكيم التجارية و الدولية ولهم حق الصلح
واإلقرار و اإلنكار واإلبراء .
-

ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  ، .تاريخ 21111124 :

برقم 4111
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 - 402قايد محمد قايد سيف شركة مساهمة عضو منتدب و التوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق اإلفراج عن رأس المال
والتوقيع علي عقود التسهيالت المصرفية واالئتمانية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع علي عقود الشراء ألصول
الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
رئيس مجلس إدارة فقط حق تمثيل الشركة إمام القضاء بكافة أنواعه ومراكز التحكيم التجارية و الدولية ولهم حق الصلح
واإلقرار و اإلنكار واإلبراء .
-

ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  ، .تاريخ 21111124 :

برقم 4111

 - 403محمد صالح الدين صباغ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و التوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق اإلفراج عن
رأس المال والتوقيع علي عقود التسهيالت المصرفية واالئتمانية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع علي عقود
الشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
رئيس مجلس إدارة فقط حق تمثيل الشركة إمام القضاء بكافة أنواعه ومراكز التحكيم التجارية و الدولية ولهم حق الصلح
واإلقرار و اإلنكار واإلبراء .
-

ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  ، .تاريخ 21111124 :

برقم 4111

 - 404عفيفه فهمى عوض سليمان شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات
الرسمية الى شريكين متضامنين مجتمعين فقط فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع وفتح حسابات واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ  ،تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 400عفيفه فهمى عوض سليمان شركة تضامن مدير و شريك متخارج يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات
الرسمية الى شريكين متضامنين مجتمعين فقط فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع وفتح حسابات واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ  ،تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 404مينا وجيه سعد حنا شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية الى
شريكين متضامنين مجتمعين فقط فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات
واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ  ،تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 402مينا وجيه سعد حنا شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية الى
شريكين متضامنين مجتمعين فقط فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات
واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ  ،تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 401محمد محمود عامر محمد شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية الى
شريكين متضامنين مجتمعين فقط فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات
واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ  ،تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 409محمد محمود عامر محمد شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية الى
شريكين متضامنين مجتمعين فقط فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
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العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات
واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ  ،تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 441حازم عبد المنصف فرج على شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية
الى شريكين متضامنين مجتمعين فقط فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ  ،تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 441حازم عبد المنصف فرج على شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية
الى شريكين متضامنين مجتمعين فقط فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ  ،تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 442عفيفه فهمى عوض سليمان شركة تضامن مدير و شريك متخارج وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية
والتجارية وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او
بعض ما ذكر ، .تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 443عفيفه فهمى عوض سليمان شركة تضامن مدير و شريك متخارج وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية
والتجارية وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او
بعض ما ذكر ، .تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 444مينا وجيه سعد حنا شركة تضامن مدير و شريك وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة
العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر، .
تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 440مينا وجيه سعد حنا شركة تضامن مدير و شريك وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة
العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر، .
تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 444محمد محمود عامر محمد شركة تضامن مدير و شريك وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية
وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما
ذكر ، .تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 442محمد محمود عامر محمد شركة تضامن مدير و شريك وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية
وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما
ذكر ، .تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 441حازم عبد المنصف فرج على شركة تضامن مدير و شريك وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية
وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما
ذكر ، .تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 449حازم عبد المنصف فرج على شركة تضامن مدير و شريك وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية
وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما
ذكر ، .تاريخ  21111121 :برقم 224
 - 421عمرو ابراهيم مغازى عبدهللا احمد ذات مسئولية محدودة تحميل اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :
0011
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 - 421عمرو ابراهيم مغازى عبدهللا احمد ذات مسئولية محدودة تحميل اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :
0011

برقم

 - 422محمود عبدالجواد على احمد ابو كيله ذات مسئولية محدودة تحميل اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :
برقم 0011
 - 423محمود عبدالجواد على احمد ابو كيله ذات مسئولية محدودة تحميل اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :
برقم 0011
 - 424احمد محسن احمد بيومي محسن ذات مسئولية محدودة مدير اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :
0011

برقم

 - 420احمد محسن احمد بيومي محسن ذات مسئولية محدودة مدير اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :
0011

برقم

 - 424مصطفي علي احمد علي ذات مسئولية محدودة مدير اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :

برقم 0011

 - 422مصطفي علي احمد علي ذات مسئولية محدودة مدير اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :

برقم 0011

 - 421عمرو ابراهيم مغازى عبدهللا احمد ذات مسئولية محدودة تحميل اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :
0011

برقم

 - 429عمرو ابراهيم مغازى عبدهللا احمد ذات مسئولية محدودة تحميل اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :
0011

برقم

 - 411محمود عبدالجواد على احمد ابو كيله ذات مسئولية محدودة تحميل اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :
برقم 0011
 - 411محمود عبدالجواد على احمد ابو كيله ذات مسئولية محدودة تحميل اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :
برقم 0011
 - 412احمد محسن احمد بيومي محسن ذات مسئولية محدودة مدير اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :
0011

برقم

 - 413احمد محسن احمد بيومي محسن ذات مسئولية محدودة مدير اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :
0011

برقم

 - 414مصطفي علي احمد علي ذات مسئولية محدودة مدير اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :

برقم 0011

 - 410مصطفي علي احمد علي ذات مسئولية محدودة مدير اصبح شريك غير مدير  ،تاريخ 21111121 :

برقم 0011

 - 414عمرو ابراهيم مغازى عبدهللا احمد ذات مسئولية محدودة تحميل يمثل السيد /احمد محسن احمد بيومي محسن الشركة في
عالقتها مع الغير و لهمنفردا في هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد
الشركة او القانون او الئحته التنفيذية للجمعية العامة .وله منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 412عمرو ابراهيم مغازى عبدهللا احمد ذات مسئولية محدودة تحميل يمثل السيد /احمد محسن احمد بيومي محسن الشركة في
عالقتها مع الغير و لهمنفردا في هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد
الشركة او القانون او الئحته التنفيذية للجمعية العامة .وله منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
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الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 411محمود عبدالجواد على احمد ابو كيله ذات مسئولية محدودة تحميل يمثل السيد /احمد محسن احمد بيومي محسن الشركة
في عالقتها مع الغير و لهمنفردا في هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد
الشركة او القانون او الئحته التنفيذية للجمعية العامة .وله منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 419محمود عبدالجواد على احمد ابو كيله ذات مسئولية محدودة تحميل يمثل السيد /احمد محسن احمد بيومي محسن الشركة
في عالقتها مع الغير و لهمنفردا في هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد
الشركة او القانون او الئحته التنفيذية للجمعية العامة .وله منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 491احمد محسن احمد بيومي محسن ذات مسئولية محدودة مدير يمثل السيد /احمد محسن احمد بيومي محسن الشركة في
عالقتها مع الغير و لهمنفردا في هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد
الشركة او القانون او الئحته التنفيذية للجمعية العامة .وله منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 491احمد محسن احمد بيومي محسن ذات مسئولية محدودة مدير يمثل السيد /احمد محسن احمد بيومي محسن الشركة في
عالقتها مع الغير و لهمنفردا في هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد
الشركة او القانون او الئحته التنفيذية للجمعية العامة .وله منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 492مصطفي علي احمد علي ذات مسئولية محدودة مدير يمثل السيد /احمد محسن احمد بيومي محسن الشركة في عالقتها مع
الغير و لهمنفردا في هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او
القانون او الئحته التنفيذية للجمعية العامة .وله منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و
غير الحكومية و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من
سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 493مصطفي علي احمد علي ذات مسئولية محدودة مدير يمثل السيد /احمد محسن احمد بيومي محسن الشركة في عالقتها مع
الغير و لهمنفردا في هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او
القانون او الئحته التنفيذية للجمعية العامة .وله منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و
غير الحكومية و القطاع العام و قطاع االعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من
سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 494عمرو ابراهيم مغازى عبدهللا احمد ذات مسئولية محدودة تحميل غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و
حق االفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له
الحق منفردا في التوقيع علي عقود الشراء و االقتراض و الرهن و البيع الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و االراضي و
السيارات و المنقوالت باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و
اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 490عمرو ابراهيم مغازى عبدهللا احمد ذات مسئولية محدودة تحميل غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و
حق االفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له
الحق منفردا في التوقيع علي عقود الشراء و االقتراض و الرهن و البيع الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و االراضي و
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السيارات و المنقوالت باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و
اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 494محمود عبدالجواد على احمد ابو كيله ذات مسئولية محدودة تحميل غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان
و حق االفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له
الحق منفردا في التوقيع علي عقود الشراء و االقتراض و الرهن و البيع الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و االراضي و
السيارات و المنقوالت باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و
اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 492محمود عبدالجواد على احمد ابو كيله ذات مسئولية محدودة تحميل غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان
و حق االفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له
الحق منفردا في التوقيع علي عقود الشراء و االقتراض و الرهن و البيع الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و االراضي و
السيارات و المنقوالت باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و
اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 491احمد محسن احمد بيومي محسن ذات مسئولية محدودة مدير غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حق
االفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له الحق
منفردا في التوقيع علي عقود الشراء و االقتراض و الرهن و البيع الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و االراضي و السيارات و
المنقوالت باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق
قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 499احمد محسن احمد بيومي محسن ذات مسئولية محدودة مدير غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حق
االفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له الحق
منفردا في التوقيع علي عقود الشراء و االقتراض و الرهن و البيع الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و االراضي و السيارات و
المنقوالت باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق
قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 011مصطفي علي احمد علي ذات مسئولية محدودة مدير غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حق
االفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له الحق
منفردا في التوقيع علي عقود الشراء و االقتراض و الرهن و البيع الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و االراضي و السيارات و
المنقوالت باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق
قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 011مصطفي علي احمد علي ذات مسئولية محدودة مدير غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حق
االفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له الحق
منفردا في التوقيع علي عقود الشراء و االقتراض و الرهن و البيع الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و االراضي و السيارات و
المنقوالت باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق
قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات  ،تاريخ  21111121 :برقم 0011
 - 012عمرو ابراهيم مغازى عبدهللا احمد ذات مسئولية محدودة تحميل االذنية و
التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل.
وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
و يكون السيد /مصطفي علي احمد علي مديرا للشئون االدارية واالنتاج و له الحق في تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية و الغير
حكومية و التامينات االجتماعية و التموين و الصحة و هيئة التنمية الصناعية و مكتب العمل و هيئة المجتمعات العمرانية ، .تاريخ :
 21111121برقم 0011
 - 013عمرو ابراهيم مغازى عبدهللا احمد ذات مسئولية محدودة تحميل االذنية و
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التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل.
وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
و يكون السيد /مصطفي علي احمد علي مديرا للشئون االدارية واالنتاج و له الحق في تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية و الغير
حكومية و التامينات االجتماعية و التموين و الصحة و هيئة التنمية الصناعية و مكتب العمل و هيئة المجتمعات العمرانية ، .تاريخ :
 21111121برقم 0011
 - 014محمود عبدالجواد على احمد ابو كيله ذات مسئولية محدودة تحميل االذنية و
التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل.
وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
و يكون السيد /مصطفي علي احمد علي مديرا للشئون االدارية واالنتاج و له الحق في تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية و الغير
حكومية و التامينات االجتماعية و التموين و الصحة و هيئة التنمية الصناعية و مكتب العمل و هيئة المجتمعات العمرانية ، .تاريخ :
 21111121برقم 0011
 - 010محمود عبدالجواد على احمد ابو كيله ذات مسئولية محدودة تحميل االذنية و
التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل.
وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
و يكون السيد /مصطفي علي احمد علي مديرا للشئون االدارية واالنتاج و له الحق في تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية و الغير
حكومية و التامينات االجتماعية و التموين و الصحة و هيئة التنمية الصناعية و مكتب العمل و هيئة المجتمعات العمرانية ، .تاريخ :
 21111121برقم 0011
 - 014احمد محسن احمد بيومي محسن ذات مسئولية محدودة مدير االذنية و
التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل.
وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
و يكون السيد /مصطفي علي احمد علي مديرا للشئون االدارية واالنتاج و له الحق في تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية و الغير
حكومية و التامينات االجتماعية و التموين و الصحة و هيئة التنمية الصناعية و مكتب العمل و هيئة المجتمعات العمرانية ، .تاريخ :
 21111121برقم 0011
 - 012احمد محسن احمد بيومي محسن ذات مسئولية محدودة مدير االذنية و
التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل.
وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
و يكون السيد /مصطفي علي احمد علي مديرا للشئون االدارية واالنتاج و له الحق في تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية و الغير
حكومية و التامينات االجتماعية و التموين و الصحة و هيئة التنمية الصناعية و مكتب العمل و هيئة المجتمعات العمرانية ، .تاريخ :
 21111121برقم 0011
 - 011مصطفي علي احمد علي ذات مسئولية محدودة مدير االذنية و
التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل.
وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
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و يكون السيد /مصطفي علي احمد علي مديرا للشئون االدارية واالنتاج و له الحق في تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية و الغير
حكومية و التامينات االجتماعية و التموين و الصحة و هيئة التنمية الصناعية و مكتب العمل و هيئة المجتمعات العمرانية ، .تاريخ :
 21111121برقم 0011
 - 019مصطفي علي احمد علي ذات مسئولية محدودة مدير االذنية و
التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل.
وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
و يكون السيد /مصطفي علي احمد علي مديرا للشئون االدارية واالنتاج و له الحق في تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية و الغير
حكومية و التامينات االجتماعية و التموين و الصحة و هيئة التنمية الصناعية و مكتب العمل و هيئة المجتمعات العمرانية ، .تاريخ :
 21111121برقم 0011
ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سيهاكو للصناعات الهندسية لصاحبها عمر محمود الحسن ساري حتي  ، 1930 11/9/2123تاريخ 21111112 :
144

برقم

 - 2ياسمين تكس للمنسوجات لصاحبها عصمت فتحي محمد نور الدين ساري حتي  ، 1921 0/11/2122تاريخ 21111111 :
برقم 1441
 - 3الشيخ على لصناعة جميع انواع البالستيك لصاحبها سمير محمد محمد محمد مصطفى ساري حتي ، 2132 20/1/2123
تاريخ  21111110 :برقم 1432
 - 4تعديل االسم التجارى  :المصريه لصناعة جميع انواع البالستيك لصاحبها سمير محمد محمد مصطفى ساري حتي
 ، 2132 20/1/2123تاريخ  21111110 :برقم 1432
 - 0الفاطمية لصناعة جميع انواع البالستيك لصاحبها سمير محمد محمد محمد مصطفى ساري حتي ، 2132 20/1/2123
تاريخ  21111110 :برقم 1432
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 - 4المصرية لصناعة جميع انواع البالستيك لصاحبها سمير محمد محمد محمد مصطفى ساري حتي ، 2132 20/1/2123
تاريخ  21111110 :برقم 1432
ــــــــــــــــــــــ
تجديدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1طارق الشحات عبده هيبه وشريكيه ساري حتي  ، 1193 24/11/2123تاريخ 21111114 :

برقم 112

 - 2السلقينى فودز للصناعات الغذائية(محمد مرهف السلقينى وشريكيه) ساري حتي  ، 1922 11/2/2123تاريخ 21111114 :
برقم 11
 - 3مفيده فهيم مصطفى وشركائها خمس سنوات من  ، 2314 23/0/2112تاريخ 21111112 :

برقم 4122

 - 4مفيده فهيم مصطفى وشريكيها خمس سنوات من  ، 2314 23/0/2112تاريخ 21111112 :

برقم 4122

 - 0النهى العالميه للخدمات التعليميه والتدريب (ش.ذ.م.م) ساري حتي  ، 1910 4/0/2123تاريخ 21111112 :

برقم 11

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

بيع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1بناة الغد الحديثة للتنمية البشرية والمدارس الخاصة ( ش.م.م ) وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيدة /سحر احمد شحاته
يوسف مصفي علي ان تكون مدة التصفية خالل عام من تاريخ  ، 0/11/2111تاريخ  21111110 :برقم 4319
 - 2مستشفي قصر الحياة الطبي (ش.م.م) رهن تجاري لصالح البنك االهلي المصري  ،تاريخ 21111111 :

برقم 030

 - 3مستشفى قصر الحياة الطبى (ش.م.م) رهن تجاري لصالح البنك االهلي المصري  ،تاريخ 21111111 :

برقم 030
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 - 4احمد احمد عبدالوهاب عواض وشريكه وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /عبدالرؤف مهدي عبدالرؤف واالستاذ /
احمد فؤاد عمر مصفيين بالشركة علي ان تكون مدة التصفية خالل عام من  ، 12/11/2111تاريخ  21111112 :برقم 212
 - 0أمبى تراك للصناعات المغذية للسيارات (ش.م.م) تمت التصفية النهائية للشركة  ،تاريخ 21111110 :

برقم 092

 - 4حديد مصر لتشكيل وتشغيل المعادن(ش.م.م) تدوين بيانات لصالح بنك البركة مصر  ،تاريخ 21111122 :

برقم 1112

 - 2يسري محمد علي حسن وشريكه وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /محمد رمضان ابوزيد مصفيا قانونيا للشركة مدة
12شهر من تاريخ  ، 22/11/2111تاريخ  21111122 :برقم 2422
ــــــــــــــــــــــ

بيع شركات
ــــــــــــــــــــــ
 1 - 1اجيسين ميتال لتصنيع المعادن  ، Egesin Metalتاريخ 21111120 :

برقم 444
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