جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب استثمار االسكندرٌة شهر نوفمبر
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لٌود أفراد وشركات.
تعدٌالت السجل التجارى افراد :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكٌان المانونً .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العمود .
 األحكام .
تعدٌالت السجل التجارى شركات :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكٌان المانونً .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العمود .
 األحكام .
تجدٌدات ( :افراد وشركات)
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لٌود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 Z - 1فاشون لصاحبها  :دمحم فوزي سٌد احمد مرسً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم
 11946عن النشاط -:
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :خالد بن الولٌد من الزهور  -الحضره الجدٌده  -باب شرلى -
 - 2بابلو لتصنٌع الحلوٌات و الشٌكوالته  Pabloلصاحبها ٌ :حً حسن دمحم العمٌلً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 1111110111 ،
لٌد فى  21181118برلم  11971عن النشاط -:
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات و الشٌكوالتة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز الرئٌسً و مولع ممارسه النشاط  :الوحده رلم  516بالعمار رلم 6د  -مجمع الصناعات
الصؽٌره  -الدخٌله -
 - 3شاذلً للتطوٌر و دعم رٌاده االعمال  ENTREPRENEURSHIP INNOVATIONS AND SHAZLEYلصاحبها  :محمود
شاذلً حسن دمحم النجار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  12129عن النشاط -:
 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :ش النبوي المهندس  -برج جوهرة المهندس  -المندره لبلً  -المنتزه -
 - 4الذهبٌه للمالبس الجاهزه لصاحبها  :نجالء عادل زٌن العرب احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181111برلم  11977عن النشاط -:
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزةو المفروشات و االلمشه و الستائر
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :مرؼم  -العامرٌه -
 - 5السمالوسى للخدمات البترولٌه لصاحبها  :فتح هللا مإمن جبرٌل جاد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181121برلم  12113عن النشاط -:
تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :
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 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة معالجة األسطح من الترسٌبات الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولًالامه و اداره محطات استمبال الؽاز الطبٌعً واعداده للتوزٌع  ،بجهة  :المثانً  -الكٌلو  52ملن عاطؾ عمر توفٌك  -مرسى
مطروح -
 - 6السمالوسى للخدمات البترولٌه لصاحبها  :فتح هللا مإمن جبرٌل جاد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181121برلم  12113عن و مد شبكات الؽاز من موالع االنتاج الً موالع االستخدام من مدن و لري ومناطك تنمٌه بواسطه
النالالت
الخاصه او االنابٌب و ال ٌشمل ذلن نمل البترول
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المثانً  -الكٌلو  52ملن عاطؾ عمر توفٌك  -مرسى مطروح -
 - 7اٌجً بالست للصناعات البالستٌكٌه و مستلزمات الري
الحدٌث لصاحبها  :رامً دمحم منٌر مرسً عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181117برلم
 11951عن النشاط -:
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع خراطٌم رى حدٌث ومستلزمات رى حدٌث
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المطعه مصنع  31بمنطمه البتروكٌماوٌات  -المنطمه الصناعٌه  -وادى النطرون -
 - 8اٌجً بالست للصناعات البالستٌكٌه و مستلزمات الري
الحدٌث لصاحبها  :رامً دمحم منٌر مرسً عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181117برلم
 11951عن النشاط -:
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع خراطٌم رى حدٌث ومستلزمات رى حدٌث
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :مولع ممارسة النشاط  :المطعه مصنع  31بمنطمه البتروكٌماوٌات  -المنطمه الصناعٌه  -وادى النطرون
 - 9األنوار لتشكٌل المعادن لصاحبها  :مصطفى جابر دمحم عبدالجابر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181128برلم  12155عن النشاط -:
الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن.
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مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :أمام بوابة  8خلؾ مسجد الطلخاوي  -الدخٌله -
 - 11خوجة للتصنٌع والتعبئة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  11931عن النشاط -:
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ البن والمواد الؽذائٌة.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المبنً اإلداري الكائن ن  27طرٌك الماهرة اإلسكندرٌة الصحراوي  -مرؼم أمام منصور شٌفرولٌه -
العامرٌه -
 - 11عزام لتجفٌؾ الحاصالت الزراعٌة لصاحبها  :أحمد عزام حنفى حفنى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد
فى  21181128برلم  12151عن النشاط -:
الامة وتشؽٌل مصنع لتجفٌؾ الحاصالت الزراعٌة.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز الرئٌسً  :وممرها االداري بالعمار ملن أحمد عزام بمرٌة المجد  -أبو بكر الصدٌك -مركز بدر -
كوم حماده -
 - 12درٌمز للمالبس الجاهزه لصاحبها  :اٌمان حلمً السٌد عبد هلل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181111برلم  11978عن النشاط -:
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزةو المفروشات و االلمشه و الستائر
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :النهضه  -العامرٌه -
 - 13الشافعى لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة لصاحبها  :محمود جمال الدٌن محمود مرسى على الشافعى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 11111110111لٌد فى  21181126برلم  12138عن النشاط -:
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.
الامة وانشاء ثالجات حفظ الخضروات والفاكهة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز الرئٌسً  :وممرها االداري الكائن فى حوش  162فرع - 9المنطمة  - 2منطمة بهٌج  -برج
العرب -
 - 14نجمة الجوهرة لتصنٌع الطحٌنة والزٌوت المستخلصة لصاحبها ٌ :اسر جمعه عبد الحمٌد ٌوسؾ الطاٌع  ،تاجر فرد  ،رأس
ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  12143عن النشاط -:
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الطحٌنة والزٌوت المستخلصة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط  :المطعة  - 96المنطمة الصناعٌة بالطرانة  -حوش عٌسى -
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 - 15نورجٌن فودز للصناعات الؽذائٌة لصاحبها  :خالد بن سلطان بن عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 1111110111 ،
لٌد فى  21181114برلم  11991عن النشاط -:
إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع البسكوٌت والحلوٌات والمواد الؽذائٌة.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شارع الملن حفنً  -المندرة لبلً  -لسم المنتزة ثان  -اإلسكندرٌة - .المنتزه -
 - 16حور لتصنٌع و فرز و دش المحاصٌل الزراعٌه لصاحبها  :دمحم عبد العزٌز كامل عبد الحمٌد عكاشه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله
 ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  11998عن النشاط -:
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنع و فرز ودش ونعبئة الحاصالت الزراعٌة و تصنٌع مستلزمات انتاجها ( علً ان ٌمتصر تجهٌز وتعبئه
الحاصالت الزراعٌه  -فاصولٌا  -لب
سوبر  -لب كوسه  -لب عباد ابٌض  -فول عرٌض  -فول مجروش  -لوبٌا  -عدس )
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المطعه رلم  - 113المنطمه الصناعٌه  -حوش عٌسى -
 - 17الفرج للمالبس لصاحبها  :محسن فراج دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181119برلم
 12111عن النشاط -:
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :الوحده رلم  113عمار 6د  -مجمع الصناعات الصؽٌره  -شارع المدٌنه  -البٌطاش  -الدخٌله -
 - 18الشمس للمماوالت العامة لصاحبها  :احمد كامل زٌن الدٌن زٌن الدٌن على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 111111110111 ،
لٌد فى  21181115برلم  11941عن النشاط -:
تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :
 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة معالجة األسطح من الترسٌبات الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج االنشطة المرتبتة بالمالحات الطبٌعٌة او الصناعٌة او الملح الصخري الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستؽاللها وصٌانتها تصمٌم أو انشاء  ،بجهة  :شارع عبد السالم عارؾ السرٌا لوران االسكندرٌة  -الرمل - - 19الشمس للمماوالت العامة لصاحبها  :احمد كامل زٌن الدٌن زٌن الدٌن على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 111111110111 ،
لٌد فى  21181115برلم  11941عن أو ادارة و تشؽٌل و صٌانة خطوط مترو االنفاق او اجزاء منها
 -تصمٌم أو انشاء أو ادارة وتشؽٌل خطوط المترو السطحٌة داخل المدن او بٌن المدن
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تصمٌم او انشاء او ادارة وتشؽٌل انفاق السٌاراتالامة او ادارة و تشؽٌل الجراجات متعددة الطوابك بنظام االنشاء و التشؽٌل و اعادة التسلٌم سواء كانت تحت سطح االرض اوفولها و عدادات تنظٌن انتظار السٌارات
بنظام
 اعداد الدراسات و البحوث الفنٌة و االلتصادٌة و دراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة االساسٌة  ،بجهة  :شارع عبد السالم عارؾ السرٌا لوران االسكندرٌة  -الرمل - - 21الشمس للمماوالت العامة لصاحبها  :احمد كامل زٌن الدٌن زٌن الدٌن على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 111111110111 ،
لٌد فى  21181115برلم  11941عن الامة او تشؽٌل وإدارة وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها
لألراضى المخصصة لالستصالح واالستزراع
 -1مشروعات االسكان التً ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل ألؼراض السكن ؼٌر االداري  ,بشرط أن ال ٌمل عدد تلن الوحدات عن
خمسٌن وحدة سكنٌة  ,سواء ألٌمت فً شكل
بناء واحد أو عدة أبنٌة.
 -2مشروعات االسكان االجتماعً و مشروعات االسكان الموجهة لمحدودى الدخل
 -3االستثمار العماري بالمدن و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  ,و المناطك النائٌة و الناطك خارج  ،بجهة  :شارع عبد السالم عارؾ
السرٌا لوران االسكندرٌة  -الرمل -
 - 21الشمس للمماوالت العامة لصاحبها  :احمد كامل زٌن الدٌن زٌن الدٌن على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 111111110111 ،
لٌد فى  21181115برلم  11941عن الوادى المدٌم مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شارع عبد السالم عارؾ السرٌا لوران االسكندرٌة  -الرمل -
 - 22اكسترا برو  Extra Broلصاحبها  :مدحت محمود عبد المتجلً عزب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111111.111 ،لٌد فى
 21181113برلم  11988عن النشاط -:
 -1إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع العبوات البالستٌكٌة.
 -2إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة السائلة.
 -3إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع ماكٌنة تدبٌس البالستٌن  ،وماكٌنة فحص األؼنام  ،وتصنٌع أرلام بالستٌن للماشٌة.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :ش فندق سمر مون  -البٌطاش  -العجمً  -الدخٌله -
 - 23اكسترا برو  Extra Broلصاحبها  :مدحت محمود عبد المتجلً عزب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181113برلم  11988عن النشاط -:
 -1إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع العبوات البالستٌكٌة.
 -2إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة السائلة.
 -3إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع ماكٌنة تدبٌس البالستٌن  ،وماكٌنة فحص األؼنام  ،وتصنٌع أرلام بالستٌن للماشٌة.
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مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :مولع ممارسة النشاط رلم  3فً  :لطعة األرض رلم (  )4بلون (  - ) 17المنطمة الصناعٌة (جنوب
الثالثة)  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة -
 - 24جرٌن باور لالنتاج الصناعً و الزراعً لصاحبها  :عماد دمحم علً السنطاوي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 1111110111 ،
لٌد فى  21181117برلم  11948عن النشاط -:
سائله و بودره و اسمده ورلٌه مخلبٌه سائله و بودره  NBKالامة وتشؽٌل مصنع لخلط وتعبئه اسمده مركبه مخلوطه
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المطعه مصنع  34بمنطمه البتروكٌماوٌات  -المنطمه الصناعٌه  -وادى النطرون -
 - 25إلكتروتاج  Electrotagلصاحبها  :دمحم عادل عبد الؽفور الدمنهوري  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181122برلم  12118عن النشاط -:
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع اللوحات الكهربائٌة ضؽط منخفض.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :ش فإاد جرجس  -بولكلً  -الرمل -
ــــــــــــــــــــــ
لٌود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة مومنت للتجاره و المماوالت (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
المماوالت العامة و المتخصصه و المتكاملهاعداد التصمٌمات الهندسٌةاالشراؾ على تنفٌذ المشروعاتتمدٌم االستشارات الهندسٌه (فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراساتالمتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى
مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة)
التجارة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 11932عن ؼرض الشركة هو :
المماوالت العامة و المتخصصه و المتكاملهاعداد التصمٌمات الهندسٌةاالشراؾ على تنفٌذ المشروعات-تمدٌم االستشارات الهندسٌه (فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات
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المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى
مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة)
التجارة  ،بجهة  :شارع المسم  -العامرٌه -
 - 2شركة مومنت للتجاره و المماوالت (ش.ذ.م.م) شركة  ،العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسةهذه األنشطة ، .رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 11932عن العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسةهذه األنشطة  ، .بجهة  :شارع
المسم  -العامرٌه -
 - 3شركة ابن النٌل للمؤكوالت المصرٌة والسودانٌة (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
إلامة و تشؽٌل و إدارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات (عدا الكحولٌة) و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و
التٌن اواى.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 51110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 12137عن ؼرض الشركة هو :
إلامة و تشؽٌل و إدارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات (عدا الكحولٌة) و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و
التٌن اواى.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :العمار
رلم  3شارع كنج عثمان  -العطارٌن -
 - 4شركة أى بى سولٌوشن لالستشارات و الخدمات و دراسات الجدوي  I B SOLUTIONش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة
هو :
تمدٌم جمٌع خدمات االستشارات االدارٌه من اعداد الهٌاكل التنظٌمٌه و تحلٌل الوظائؾ ووضع النظم و اعداد خطط االعمالاالستراتٌجٌه و تكوٌن االستراتٌجٌات العامه و تمدٌم االستشارات لالداره بجمٌع انواعها كاعداد و تطبٌك نظم تمٌٌم الموارد
البشرٌه و المساعده فً استمطاب الموارد البشرٌه وتمدٌم خدمات االستعانه بمصادر خارجٌه( )OUT SOURCING
واعداد خطط التدرٌب و تمدٌم البرامج التدرٌبٌه فً جمٌع مجاالت االداره واعداد برامج تدرٌبٌه خاصه و المٌام ،رأس مالها
، 611110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 12135عن ؼرض الشركة هو :
تمدٌم جمٌع خدمات االستشارات االدارٌه من اعداد الهٌاكل التنظٌمٌه و تحلٌل الوظائؾ ووضع النظم و اعداد خطط االعمالاالستراتٌجٌه و تكوٌن االستراتٌجٌات العامه و تمدٌم االستشارات لالداره بجمٌع انواعها كاعداد و تطبٌك نظم تمٌٌم الموارد
البشرٌه و المساعده فً استمطاب الموارد البشرٌه وتمدٌم خدمات االستعانه بمصادر خارجٌه( )OUT SOURCING
واعداد خطط التدرٌب و تمدٌم البرامج التدرٌبٌه فً جمٌع مجاالت االداره واعداد برامج تدرٌبٌه خاصه و المٌام  ،بجهة  :شارع
 312تمسٌم المضاه  -برج الدلتا  -الدور الرابع  -سٌدى جابر -
 - 5شركة أى بى سولٌوشن لالستشارات و الخدمات و دراسات الجدوي  I B SOLUTIONش.ذ.م.م شركة  ،بالتحلٌالت و
الدراسات
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االلتصادٌه و االدارٌه للتسوٌك و البٌع للجهات و االفراد.
 اعداد دراسات جدوي الفنٌه و المالٌه و االلتصادٌه و التسوٌمٌه تمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذوكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 27
من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
 تمدٌم جمٌع االستشارات ،رأس مالها ، 611110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 12135عن بالتحلٌالت و الدراساتااللتصادٌه و االدارٌه للتسوٌك و البٌع للجهات و االفراد.
 اعداد دراسات جدوي الفنٌه و المالٌه و االلتصادٌه و التسوٌمٌه تمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذوكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 27
من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
 تمدٌم جمٌع االستشارات  ،بجهة  :شارع  312تمسٌم المضاه  -برج الدلتا  -الدور الرابع  -سٌدى جابر - - 6شركة أى بى سولٌوشن لالستشارات و الخدمات و دراسات الجدوي  I B SOLUTIONش.ذ.م.م شركة  ،و الخدمات
الجمركٌه.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 611110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 12135عن و الخدمات الجمركٌه.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :شارع
 312تمسٌم المضاه  -برج الدلتا  -الدور الرابع  -سٌدى جابر -
 - 7شركة العمراوي للمشوٌات والمؤكوالت البحرٌة والمماوالت (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل وإدارة المرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او
ثمافٌة  ،واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى المرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى
مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع.
الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات الباردة والساخنة (عدا الكحولٌة)و ،رأس مالها
، 21111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12153عن ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل وإدارة المرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او
ثمافٌة  ،واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى المرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى
مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع.
الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات الباردة والساخنة (عدا الكحولٌة)و  ،بجهة  :أ
تنظٌم شارع ملن حفنً  -المندرة بحري  -المنتزه -
 - 8شركة العمراوي للمشوٌات والمؤكوالت البحرٌة والمماوالت (ش.ذ.م.م) شركة  ،تمدٌم جمٌع
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أنواع المؤكوالت و التٌن اواى.
عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة فٌما هو مسموح به لانوناً.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
المماوالت العامة.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12153عن تمدٌم جمٌع
أنواع المؤكوالت و التٌن اواى.
عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة فٌما هو مسموح به لانوناً.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
المماوالت العامة.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح  ،بجهة  :أ تنظٌم شارع ملن حفنً  -المندرة بحري  -المنتزه -
 - 9شركة العمراوي للمشوٌات والمؤكوالت البحرٌة والمماوالت (ش.ذ.م.م) شركة  ،والمرارات السارٌة وبشرط استصدار
التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12153عن
والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :أ تنظٌم شارع ملن حفنً  -المندرة
بحري  -المنتزه -
 - 11شركة شمتً للتسوٌك العمارى وإدارة المشروعات  shaetyش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
التسوٌك العمارى و إدارة المشروعات
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 12117عن ؼرض الشركة هو :
التسوٌك العمارى و إدارة المشروعات
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة :
عمارة  4مشروع دلتا الٌؾ شارع البرت االول  -سموحة -
 - 11شركة سنتر كابٌتال لتنمٌة الموارد البشرٌة  CAPITAL SENTERش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.
تمدٌم االستشارات والدراسات والبحوث العلمٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة
زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة
المنصوص علٌها فً المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
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إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181118برلم
 ، 11967عن ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.
تمدٌم االستشارات والدراسات والبحوث العلمٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة
زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة
المنصوص علٌها فً المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا  ،بجهة  5 :تنظٌم و  3صفٌحة  -شارع ندا والكرمانً  -محرم
بن -
 - 12شركة سنتر كابٌتال لتنمٌة الموارد البشرٌة  CAPITAL SENTERش.ذ.م.م شركة  ،المعلومات.
إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة.
إلامة وتنظٌم المعارض والندوات والمإتمرات العلمٌة (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
التوكٌالت التجارٌة.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 11967عن
المعلومات.
إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة.
إلامة وتنظٌم المعارض والندوات والمإتمرات العلمٌة (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
التوكٌالت التجارٌة.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن  ،بجهة  5 :تنظٌم و  3صفٌحة  -شارع ندا والكرمانً  -محرم بن -
 - 13شركة سنتر كابٌتال لتنمٌة الموارد البشرٌة  CAPITAL SENTERش.ذ.م.م شركة  ،المنظمة لهذا الؽرض
إصدار المطبوعات العلمٌة(الؽٌر منتظمة) فً المجاالت اإلدارٌة والرٌاضٌة والفنٌة والدراسٌة  ،وأعمال الترجمة.
(فٌما عدا إصدار الصحؾ والتسوٌك والتروٌج لمجاالت اإلستثمار)
تؤجٌر لاعات للتدرٌب للؽٌر.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،رأس مالها
، 111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 11967عن المنظمة لهذا الؽرض
إصدار المطبوعات العلمٌة(الؽٌر منتظمة) فً المجاالت اإلدارٌة والرٌاضٌة والفنٌة والدراسٌة  ،وأعمال الترجمة.
(فٌما عدا إصدار الصحؾ والتسوٌك والتروٌج لمجاالت اإلستثمار)
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تؤجٌر لاعات للتدرٌب للؽٌر.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ،بجهة 5 :
تنظٌم و  3صفٌحة  -شارع ندا والكرمانً  -محرم بن -
 - 14سً كٌو اس انترناشونال  CQS INTERNATIONALشركة  ،ؼرض الشركة هو:
تمدٌم االستشارات الهندسٌة والجودة واإلستشارات التسوٌمٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة
بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال
األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
أعمال التفتٌش وفحص البضائع العامة والشحنات البترولٌة ومنتجاتها ومشتماتها والمنتجات الزراعٌة  ،وأعمال تحالٌل ،رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 12163عن ؼرض الشركة هو:
تمدٌم االستشارات الهندسٌة والجودة واإلستشارات التسوٌمٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة
بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال
األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
أعمال التفتٌش وفحص البضائع العامة والشحنات البترولٌة ومنتجاتها ومشتماتها والمنتجات الزراعٌة  ،وأعمال تحالٌل  ،بجهة  :ش
عبد السالم عارؾ  -لوران  -الرمل -
 - 15سً كٌو اس انترناشونال  CQS INTERNATIONALشركة  ،المنتجات
الصناعٌة والزراعٌة بكافة أنواعها  ،وأعمال معاٌرة الصهارٌج األرضٌة بكافة أنواعها.
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 12163عن المنتجات
الصناعٌة والزراعٌة بكافة أنواعها  ،وأعمال معاٌرة الصهارٌج األرضٌة بكافة أنواعها.
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،
بجهة  :ش عبد السالم عارؾ  -لوران  -الرمل -
 - 16شركة الوادي التجارٌةش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
إلامة وتشؽٌل مناحل العسل.
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.
المماوالت ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 12164عن ؼرض الشركة هو :
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
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هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
إلامة وتشؽٌل مناحل العسل.
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.
المماوالت  ،بجهة  :شارع ابن العنبري  -محرم بن  -محرم بن -
 - 17شركة الوادي التجارٌةش.ذ.م.م شركة  ،العامة.
إلامة و تشؽٌل و إدارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات (عدا الكحولٌة)و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و
التٌن اواى.
التصدٌر.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
مع مراعاة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 12164عن العامة.
إلامة و تشؽٌل و إدارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات (عدا الكحولٌة)و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و
التٌن اواى.
التصدٌر.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
مع مراعاة  ،بجهة  :شارع ابن العنبري  -محرم بن  -محرم بن -
 - 18شركة الوادي التجارٌةش.ذ.م.م شركة  ،أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة
لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 12164عن أحكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :شارع ابن العنبري  -محرم بن  -محرم
بن -
 - 19شركة داماس ستون للرخام و الجرانٌت (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل مصنع للرخام والجرانٌت و اللوحات الجدارٌه
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 12116عن ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل مصنع للرخام والجرانٌت و اللوحات الجدارٌه
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مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :العمار
رلم  17شارع الحرٌه الدرٌسه  -محرم بن -
 - 21وورلد سً للخدمات اللوجٌستٌه  WORLD SEA LOGISTICSش.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌةالتخلٌص ،رأس مالها ، 25111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12149عن ؼرض الشركة هو :التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌةالتخلٌص  ،بجهة  :ش اسماعٌل مهنً  -الدور الثانً  -العطارٌن - - 21وورلد سً للخدمات اللوجٌستٌه  WORLD SEA LOGISTICSش.م.م شركة  ،الجمركً و تمدٌم خدمات الشحن و
التفرٌػ.
 اعمال الوكاله و خدمات تموٌن السفن. تؤجٌر و شراء و بٌع و تخزٌن الحاوٌات.مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 25111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12149عن الجمركً و تمدٌم خدمات الشحن و التفرٌػ.
 اعمال الوكاله و خدمات تموٌن السفن. تؤجٌر و شراء و بٌع و تخزٌن الحاوٌات.مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :ش
اسماعٌل مهنً  -الدور الثانً  -العطارٌن -
 - 22اسالم ابراهٌم عبد الكرٌم دمحم عوض و شرٌكه شركة  ،ؼرض الشركة
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌه
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مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 11985عن ؼرض الشركة
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌه
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :حوض الدفراوي  -شبرا خٌت -
 - 23شركة ألٌكس كوٌن جروب إلدارة المنشآت السٌاحٌة والترفٌهٌة (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات والكازٌنوهات ولاعات المناسبات. إدارة المنشآت الفندلٌة والسٌاحٌة.مع مراعاه المرار الوزارى رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات الترخٌص بها .
إدارة وتجهٌز الشواطئ باأللعاب المائٌة وكافة مستلزماتها.
المماوالت العامة  ،والتسوٌك العماري.
الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.
عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا ً  ،والتوكٌالت ،رأس مالها ، 251110111لٌدت فى  21181117برلم
 ، 11958عن ؼرض الشركة هو :
 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات والكازٌنوهات ولاعات المناسبات. إدارة المنشآت الفندلٌة والسٌاحٌة.مع مراعاه المرار الوزارى رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات الترخٌص بها .
إدارة وتجهٌز الشواطئ باأللعاب المائٌة وكافة مستلزماتها.
المماوالت العامة  ،والتسوٌك العماري.
الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.
عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا ً  ،والتوكٌالت  ،بجهة  :المكتب الكائن  7شارع سلٌمان نجٌب  -الوزارة -
الرمل -
 - 24شركة ألٌكس كوٌن جروب إلدارة المنشآت السٌاحٌة والترفٌهٌة (ش.ذ.م.م) شركة  ،التجارٌة.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 251110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 11958عن التجارٌة.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
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من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة :
المكتب الكائن  7شارع سلٌمان نجٌب  -الوزارة  -الرمل -
 - 25شركة برٌنز لالستثمار و التجاره ( بً اي تً) ( BRAINS FOR INVESTMENT AND TRADING BITش.ذ.م.م)
شركة  ،ؼرض الشركة هو :
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
تمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 11961عن ؼرض
الشركة هو :
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
تمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات  ،بجهة  :مكتب رلم  13-519ش االبٌاري  -مبنً كونكورد االداري  -المنشٌه -
 - 26شركة برٌنز لالستثمار و التجاره ( بً اي تً) ( BRAINS FOR INVESTMENT AND TRADING BITش.ذ.م.م)
شركة  ،المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 27
من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ،رأس مالها
، 2111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 11961عن المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس
المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 27
من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة  ،بجهة  :مكتب
رلم  13-519ش االبٌاري  -مبنً كونكورد االداري  -المنشٌه -
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 - 27شركة برٌنز لالستثمار و التجاره ( بً اي تً) ( BRAINS FOR INVESTMENT AND TRADING BITش.ذ.م.م)
شركة  ،فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
إلامة المزارع السمكٌة .
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.
تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.
 االستثمار و التسوٌك العماري و اداره و تاجٌر جمٌع انواع العمارات و الشمك ( سكنً ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى 21181118برلم  ، 11961عن فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
إلامة المزارع السمكٌة .
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.
تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.
 االستثمار و التسوٌك العماري و اداره و تاجٌر جمٌع انواع العمارات و الشمك ( سكنً  ،بجهة  :مكتب رلم  13-519ش االبٌاري مبنً كونكورد االداري  -المنشٌه - - 28شركة برٌنز لالستثمار و التجاره ( بً اي تً) ( BRAINS FOR INVESTMENT AND TRADING BITش.ذ.م.م)
شركة  , ،اداري  ,تجاري )
 المماوالت العامة و االنشاءات المتكامله و المتخصصه. شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامهالمنشات علٌها والامه المبانى والوحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها
لحسابها او لحساب الؽٌر .
 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة الدعاٌه و االعالن بكافه الوسائل الممروءه و المسموعه ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181118برلم ، 11961عن  ,اداري  ,تجاري )
 المماوالت العامة و االنشاءات المتكامله و المتخصصه. شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامهالمنشات علٌها والامه المبانى والوحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها
لحسابها او لحساب الؽٌر .
 -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة
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 الدعاٌه و االعالن بكافه الوسائل الممروءه و المسموعه  ،بجهة  :مكتب رلم  13-519ش االبٌاري  -مبنً كونكورد االداري -المنشٌه -
 - 29شركة برٌنز لالستثمار و التجاره ( بً اي تً) ( BRAINS FOR INVESTMENT AND TRADING BITش.ذ.م.م)
شركة  ،و المرئٌه
 اعداد دراسات جدوي المشروعات واعاده الهٌكله الفنٌه و االدارٌه للمصانع.ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌةاعداد التصمٌمات الهندسٌةاالشراؾ على تنفٌذ المشروعات اعمال الشحن و التفرٌػ.الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئه و تؽلٌؾ جمٌع المنتجات الؽذائٌه
 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 11961عن و المرئٌه اعداد دراسات جدوي المشروعات واعاده الهٌكله الفنٌه و االدارٌه للمصانع.ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌةاعداد التصمٌمات الهندسٌةاالشراؾ على تنفٌذ المشروعات اعمال الشحن و التفرٌػ.الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئه و تؽلٌؾ جمٌع المنتجات الؽذائٌه
 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي  ،بجهة  :مكتب رلم  13-519ش االبٌاري  -مبنً كونكورد االداري  -المنشٌه - - 31شركة برٌنز لالستثمار و التجاره ( بً اي تً) ( BRAINS FOR INVESTMENT AND TRADING BITش.ذ.م.م)
شركة  ،من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً
والثمافً والفنً.
 انشاء لواعد البٌانات و نظم المعلومات االلكترونٌه و تشؽٌلها و التدرٌب علٌها.إالامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 2111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 11961عن من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه
المحتوى العلمً
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والثمافً والفنً.
 انشاء لواعد البٌانات و نظم المعلومات االلكترونٌه و تشؽٌلها و التدرٌب علٌها.إالامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :مكتب
رلم  13-519ش االبٌاري  -مبنً كونكورد االداري  -المنشٌه -
 - 31احمد عثمان عمر عثمان جمعه وشرٌكٌه شركة  ،تشؽٌل وسائل النمل ( البرٌة ) لنمل السائحٌن  -تشؽٌل وسائل النمل
البحرٌة لنمل السائحٌن ( المائمة بالفعل والسابك الحصول لها على تراخٌص )  /2تنظٌم رحالت سٌاحٌة جماعٌة او فردٌة داخل
مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنة وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل وإلامة وما ٌلحك بها من خدمات وال ٌشمل ذلن النمل الجوى /3
بٌع أو صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر ونمل األمتعة وحجز األماكن على وسائل النمل المختلفة وكذلن الوكالة عن شركات المالحة
وشركات النمل األخرى وفما ألحكام المانون رلم ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12152عن
تشؽٌل وسائل النمل ( البرٌة ) لنمل السائحٌن  -تشؽٌل وسائل النمل البحرٌة لنمل السائحٌن ( المائمة بالفعل والسابك الحصول لها على
تراخٌص )  /2تنظٌم رحالت سٌاحٌة جماعٌة او فردٌة داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنة وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل
وإلامة وما ٌلحك بها من خدمات وال ٌشمل ذلن النمل الجوى  /3بٌع أو صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر ونمل األمتعة وحجز األماكن
على وسائل النمل المختلفة وكذلن الوكالة عن شركات المالحة وشركات النمل األخرى وفما ألحكام المانون رلم  ،بجهة  :شمه رلم 1
بالدور االرضً بالعمار رلم  5ش صالح باشا زٌزٌنٌا -
 - 32احمد عثمان عمر عثمان جمعه وشرٌكٌه شركة  38 ،لسنة  1977وتعدٌالته وأخرها المانون رلم  125ل سنة 2118
والئحته التنفٌذٌة الصادرة بالمرار الوزاري رلم  219بتارٌخ  * 2119/13/29كل ما سبك فٌما عدا النمل الجوى والوكالة عن
شركات الطٌران * مع إفراد حسابات مستملة ومركز مالً خاص لكل نشاط على حدة * مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت
فى  21181128برلم  ، 12152عن  38لسنة  1977وتعدٌالته وأخرها المانون رلم  125ل سنة  2118والئحته التنفٌذٌة الصادرة
بالمرار الوزاري رلم  219بتارٌخ  * 2119/13/29كل ما سبك فٌما عدا النمل الجوى والوكالة عن شركات الطٌران * مع إفراد
حسابات مستملة ومركز مالً خاص لكل نشاط على حدة * مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمه رلم  1بالدور االرضً بالعمار رلم  5ش صالح باشا زٌزٌنٌا
 - 33مصطفى احمد محمود عبدالحافظ وشرٌكه شركة  ،ؼرض الشركة
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئة الزٌتون وزٌوته وجمٌع أنواع المخلالت من الخضروات والفاكهة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12158عن ؼرض الشركة
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئة الزٌتون وزٌوته وجمٌع أنواع المخلالت من الخضروات والفاكهة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :عمارة رلم  8الدور الثانى  -المركز التجارى  -خلؾ مسجد أمن الدولة  -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده -
 - 34دمحم متولً عطا هلل متولً بسٌونً وشرٌكته شركة  ،ؼرض الشركة
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
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تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو ،رأس مالها 11111110111
،لٌدت فى  21181112برلم  ، 11984عن ؼرض الشركة
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو  ،بجهة  :بالمبنى اإلداري الكائن
ن  48ؼرب طرٌك األسكندرٌة الماهرة الصحراوي  -العامرٌه -
 - 35دمحم متولً عطا هلل متولً بسٌونً وشرٌكته شركة  ،التسمٌن أو اللحوم.
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.
الهندسة الوراثٌة فى المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة.
إلامة المزارع السمكٌة .
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع :
 األعالؾ بجمٌع أنواعها. وتعلٌب األسمان.إلامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو
تجمٌدها.
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 11984عن التسمٌن أو اللحوم.
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.
الهندسة الوراثٌة فى المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة.
إلامة المزارع السمكٌة .
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع :
 األعالؾ بجمٌع أنواعها. وتعلٌب األسمان.إلامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو
تجمٌدها.
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :بالمبنى اإلداري الكائن ن  48ؼرب طرٌك األسكندرٌة الماهرة الصحراوي  -العامرٌه -
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 - 36نانو اى بى سى للهندسة و التورٌدات و االنشاء NANO EPC FORENGINEERING,PROCUREMENT AND
 CONSTRUCTIONش م م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
المماوالت الكهربائٌه و المتكامله و المتخصصه
 اداره المشروعات الهندسٌه عموم التورٌدات و صٌانه و تجهٌز و بٌع و تجاره المعدات و االدوات الكهربائٌهاالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12156عن ؼرض الشركة هو :
المماوالت الكهربائٌه و المتكامله و المتخصصه
 اداره المشروعات الهندسٌه عموم التورٌدات و صٌانه و تجهٌز و بٌع و تجاره المعدات و االدوات الكهربائٌهاالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما  ،بجهة  :ش منً سعٌد مإمن متفرع من ش جمال عبد الناصر -المندره  -المنتزه -
 - 37نانو اى بى سى للهندسة و التورٌدات و االنشاء NANO EPC FORENGINEERING,PROCUREMENT AND
 CONSTRUCTIONش م م شركة  ،ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات و المعدات و االدوات الكهربائٌه و لوحات الطاله الشمسٌه.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 5111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12156عن ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات و المعدات و االدوات الكهربائٌه و لوحات الطاله الشمسٌه.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :ش
منً سعٌد مإمن متفرع من ش جمال عبد الناصر -المندره  -المنتزه -
 - 38شركة المصري لتصنٌع وتجارة الحلوٌات (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات بجمٌع أنواعها.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 11925عن ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات بجمٌع أنواعها.
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مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :ش
 1141تمسٌم الفضالً  -سٌدي بشر  -المنتزه -
 - 39شركة بٌور فارما الٌكس (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة و التسوٌك
التصنٌع لدي الؽٌر لالدوٌه ،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 11966عن ؼرض الشركة هو :
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
ا لوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة و التسوٌك
التصنٌع لدي الؽٌر لالدوٌه  ،بجهة  :شمه رلم  - 112العمار رلم  33شارع اسماعٌل حلمً  -سموحه -سٌدى جابر -
 - 41شركة بٌور فارما الٌكس (ش.ذ.م.م) شركة  ،البشرٌه و البٌطرٌه و المكمالت الؽذائٌه و االؼذٌه الطبٌه و المبٌدات
الحشرٌه و المستحضرات
العشبٌه و الطبٌه و االجهزه الطبٌه و مستلزماتها
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،رأس مالها
، 2511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 11966عن البشرٌه و البٌطرٌه و المكمالت الؽذائٌه و االؼذٌه الطبٌه و المبٌدات
الحشرٌه و المستحضرات
العشبٌه و الطبٌه و االجهزه الطبٌه و مستلزماتها
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ،بجهة  :شمه
رلم  - 112العمار رلم  33شارع اسماعٌل حلمً  -سموحه -سٌدى جابر -
 - 41شركة ام  .ام للتشٌد والبناء (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
المماوالت العامة
المماوالت المتكامله والمماوالت المتخصصه فى كافه مجاالت االسكان والبناء والتشٌٌد والامه المنشات والمشروعات وشراء وبٌع
االراضى وتمسٌمها وبناإها واستؽالها.
المٌام بجمٌع االعمال المتعلمه والمرتبطه بمشروعات االستثمار العمارى والتجارى وٌشمل
• شراء االراضى او المشاركه علٌها وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض الامه المنشات علٌها على اختالؾ انواعها بؽرض البناء او
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البٌع او التاجٌر او االداره
• بناء العمارت بمختلؾ مستوٌاتها ،رأس مالها ، 111111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 11974عن ؼرض الشركة
هو :
المماوالت العامة
المماوالت المتكامله والمماوالت المتخصصه فى كافه مجاالت االسكان والبناء والتشٌٌد والامه المنشات والمشروعات وشراء وبٌع
االراضى وتمسٌمها وبناإها واستؽالها.
المٌام بجمٌع االعمال المتعلمه والمرتبطه بمشروعات االستثمار العمارى والتجارى وٌشمل
• شراء االراضى او المشاركه علٌها وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض الامه المنشات علٌها على اختالؾ انواعها بؽرض البناء او
البٌع او التاجٌر او االداره
• بناء العمارت بمختلؾ مستوٌاتها  ،بجهة  :شمة رلم  1بالدور االرضً بالعمار رلم  - 8شارع الجٌش  -عمارات طاٌبة سٌدي بشر
 المنتزه - - 42شركة ام  .ام للتشٌد والبناء (ش.ذ.م.م) شركة  ،وتملٌكها او تاجٌرها من اسكان التصادى او متوسط او فاخر او تجارى او
ادارى او صناعى
 تمدٌم االستشارات الهندسٌة(فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراساتالمتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى
مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة).
مع مراعاه المرار الوزارى رلم  311لسنة ،رأس مالها ، 111111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 11974عن وتملٌكها
او تاجٌرها من اسكان التصادى او متوسط او فاخر او تجارى او ادارى او صناعى
 تمدٌم االستشارات الهندسٌة(فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراساتالمتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى
مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة).
مع مراعاه المرار الوزارى رلم  311لسنة  ،بجهة  :شمة رلم  1بالدور االرضً بالعمار رلم  - 8شارع الجٌش  -عمارات طاٌبة
سٌدي بشر  -المنتزه -
 - 43شركة ام  .ام للتشٌد والبناء (ش.ذ.م.م) شركة  2112 ،بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات
الترخٌص بها
الامه المراكز التجارٌه وادارتها واستؽاللها بالبٌع او االٌجار لحساب الشركه او الؽٌر
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 111111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 11974عن  2112بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و
اجراءات الترخٌص بها
الامه المراكز التجارٌه وادارتها واستؽاللها بالبٌع او االٌجار لحساب الشركه او الؽٌر
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :شمة
رلم  1بالدور االرضً بالعمار رلم  - 8شارع الجٌش  -عمارات طاٌبة سٌدي بشر  -المنتزه -
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 - 44شركة مٌدٌكا فارما للتجاره و التوزٌع و التصدٌر (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
المماوالت العامة و المتخصصه و االعمال الكهرومٌكانٌكٌه
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع العمالٌر و المستحضرات الطبٌه
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 12112عن ؼرض الشركة هو :
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
المماوالت العامة و المتخصصه و االعمال الكهرومٌكانٌكٌه
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع العمالٌر و المستحضرات الطبٌه
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك  ،بجهة  :ش لطفً المنفلوطً  -بولكلً  -الرمل -
 - 45شركة مٌدٌكا فارما للتجاره و التوزٌع و التصدٌر (ش.ذ.م.م) شركة  ،الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة
 2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
انتاج برامج و انظمه الحاسب االلً و البرامج االلٌكترونٌه و اداره الموالع االلٌكترونٌه
 التسوٌك االلكترونًالامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة
تجاره و توزٌع االدوٌه و المستحضرات الطبٌه و مستحضرات التجمٌل و المكمالت الؽذائٌه و االؼذٌه الطبٌه و المستلزمات
الطبٌه و االجهزه الطبٌه و االدوٌه البٌطرٌه و تصنٌعهم لدي الؽٌر
عموم االستٌراد والتصدٌر
تلتزم ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 12112عن الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 351
لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
انتاج برامج و انظمه الحاسب االلً و البرامج االلٌكترونٌه و اداره الموالع االلٌكترونٌه
 التسوٌك االلكترونًالامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة
تجاره و توزٌع االدوٌه و المستحضرات الطبٌه و مستحضرات التجمٌل و المكمالت الؽذائٌه و االؼذٌه الطبٌه و المستلزمات
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الطبٌه و االجهزه الطبٌه و االدوٌه البٌطرٌه و تصنٌعهم لدي الؽٌر
عموم االستٌراد والتصدٌر
تلتزم  ،بجهة  :ش لطفً المنفلوطً  -بولكلً  -الرمل -
 - 46شركة تٌتان انجنٌرٌنج سولٌوشنز  Titan Engineering Solutionsش.ذ.م.م شركة  ،إال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
تمدٌم االستشارات والحلول الهندسٌة.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 21111110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 11926عن إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
تمدٌم االستشارات والحلول الهندسٌة.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة :
طرٌك ٌ 26ولٌو األزارٌطة  -الدور الرابع  -شمة  - 411برج السلسلة  -العطارٌن -
 - 47شركة تٌتان انجنٌرٌنج سولٌوشنز  Titan Engineering Solutionsش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
تملن وإٌجار السفن وأعمال الوكالة المالحٌة فً السفن وكافة الخدمات البحرٌة وتشمل أعمال الشحن والتفرٌػ والتستٌؾ والتعتٌك
بكافة الساحات والمخازن.
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة.
عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى 21181111
برلم  ، 11926عن ؼرض الشركة هو :
تملن وإٌجار السفن وأعمال الوكالة المالحٌة فً السفن وكافة الخدمات البحرٌة وتشمل أعمال الشحن والتفرٌػ والتستٌؾ والتعتٌك
بكافة الساحات والمخازن.
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة.
عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها  ،بجهة  :طرٌك ٌ 26ولٌو األزارٌطة  -الدور الرابع  -شمة
 - 411برج السلسلة  -العطارٌن -
 - 48شركة مٌدٌكا فارما للتجاره و التوزٌع و التصدٌر (ش.ذ.م.م) شركة  ،الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه 1982
والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
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الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستلزمات انتاج الطاله الشمسٌه و الطاله المتجدده
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 21111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 12112عن الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم 121
لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستلزمات انتاج الطاله الشمسٌه و الطاله المتجدده
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :ش
لطفً المنفلوطً  -بولكلً  -الرمل -
 - 49شركة جٌوكون لالعمال الهندسٌة (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
 -1اعمال المماوالت العامة المتكاملة والتشطٌب والترمٌم االنشائى والمعمارى
 -2اعمال جاسات التربة ونزح المٌاه الجوفٌة واعمال التدعٌم لالساسات
 -3اعمال حمن التربة وكافة االعمال الجٌوتمنٌة
 -4االعمال البحرٌة وانشاء حواجز االمواج واالرصفة البحرٌة
 -5اعمال التصمٌم المعمارى واالنشائى
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 3111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12161عن ؼرض الشركة هو :
 -1اعمال المماوالت العامة المتكاملة والتشطٌب والترمٌم االنشائى والمعمارى
 -2اعمال جاسات التربة ونزح المٌاه الجوفٌة واعمال التدعٌم لالساسات
 -3اعمال حمن التربة وكافة االعمال الجٌوتمنٌة
 -4االعمال البحرٌة وانشاء حواجز االمواج واالرصفة البحرٌة
 -5اعمال التصمٌم المعمارى واالنشائى
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :شارع
الباجورى  -كلٌوباترا  -الدور االول مٌزانٌن -
 - 51طارق السٌد ٌسري وشرٌكٌه شركة  ،ؼرض الشركة
إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة.
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 6111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 11937عن ؼرض الشركة
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إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة.
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :وممرها اإلداري فً الكٌلو  84طرٌك الماهرة إسكندرٌة الصحراوي  -جمعٌة الهدى  -وادى النطرون -
( - 51شركة عبد العزٌز سعٌد المجدوعً و شرٌكه ) شركة  ،ؼرض الشركة
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االكواب الورلٌه و اؼطٌتها و تؽلٌؾ االكواب بالورق العازل للحراره وتصنٌع منتجات االلومنٌوم
فوٌل ( روالت و أطباق و علب و أؼطٌتها)
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 7111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 11989عن ؼرض الشركة
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االكواب الورلٌه و اؼطٌتها و تؽلٌؾ االكواب بالورق العازل للحراره وتصنٌع منتجات االلومنٌوم
فوٌل ( روالت و أطباق و علب و أؼطٌتها)
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :المنطمه الحره العامه باالسكندرٌه
 - 52أى  -تى -أمبٌشن اٌجٌبت  IT Ambition Egyptشركة  ،ؼرض الشركة هو
 -1أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .
 -2أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .
 -3إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .
 -4إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 12147عن ؼرض الشركة هو
 -1أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .
 -2أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .
 -3إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .
 -4إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :مٌدان
عرابً  -برج رمسٌس  -الدور العاشر  -المنشٌه -
 - 53شركة االستشارٌون لتطبٌمات النظم (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
 -1صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و
أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .
 -2أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .
 -3أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .
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 -4إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181114برلم
 ، 11934عن ؼرض الشركة هو :
 -1صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و
أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .
 -2أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .
 -3أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .
 -4إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة  ،بجهة  :ش شعراوي  -لوران  -الرمل -
 - 54شركة االستشارٌون لتطبٌمات النظم (ش.ذ.م.م) شركة  ،وبٌانات .
 -5إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .
 -6أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .
 -7إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .
 -8تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات
 -9إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات
 - 11إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.
 - 11حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.
مع ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 11934عن وبٌانات .
 -5إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .
 -6أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .
 -7إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .
 -8تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات
 -9إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات
 - 11إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.
 - 11حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.
مع  ،بجهة  :ش شعراوي  -لوران  -الرمل -
 - 55شركة االستشارٌون لتطبٌمات النظم (ش.ذ.م.م) شركة  ،مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 11934عن
مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :ش
شعراوي  -لوران  -الرمل -
 - 56شركة االٌادي الصؽٌره  LITTLE HANDSش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
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الامة وتشؽٌل مركز العدادوتنمٌه وتدرٌب الموارد البشرٌة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 151110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 12121عن ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل مركز العدادوتنمٌه وتدرٌب الموارد البشرٌة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :شمه
رلم  35بالعمار رلم  5الدور االرضً  -فٌروزه سموحه  -سٌدى جابر -
 - 57شركة دبً للتنمٌة العمارٌة والتجارة (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
المماوالت العامة.
االستثمار والتسوٌك العمارى .
شراء و بٌع و تاجٌر و الامة وإدارة الوحدات االدارٌة و السكنٌة والتجارٌة بما فً ذلن المبانً الترفٌهٌة واألسواق والجراجات
والمراكز التجارٌة بكافة أنواعها.
الامة وتشؽٌل وإدارة المرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او
ثمافٌة  ،واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى المرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى
مساحه ،رأس مالها ، 611110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12154عن ؼرض الشركة هو :
المماوالت العامة.
االستثمار والتسوٌك العمارى .
شراء و بٌع و تاجٌر و الامة وإدارة الوحدات االدارٌة و السكنٌة والتجارٌة بما فً ذلن المبانً الترفٌهٌة واألسواق والجراجات
والمراكز التجارٌة بكافة أنواعها.
الامة وتشؽٌل وإدارة المرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او
ثمافٌة  ،واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى المرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى
مساحه  ،بجهة  :ش فٌكتور عمانوٌل  -أمام زهران مول  -سموحة  -سٌدى جابر -
 - 58شركة دبً للتنمٌة العمارٌة والتجارة (ش.ذ.م.م) شركة  ،الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من
الطاله االٌوائٌه للمشروع.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 611110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12154عن الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله
االٌوائٌه للمشروع.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :ش
فٌكتور عمانوٌل  -أمام زهران مول  -سموحة  -سٌدى جابر -
 - 59شركة جلوبال جرٌن للتصدٌر  Global Green For Exportش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
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ولٌس الري بطرٌك الؽمر.
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
تصدٌر الحاصالت الزراعٌة.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم ، 121رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181111برلم
 ، 11923عن ؼرض الشركة هو :
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر.
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
تصدٌر الحاصالت الزراعٌة.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  ، 121بجهة  :أ ش فوزي معاذ  -سموحة  -سٌدى جابر -
 - 61شركة جلوبال جرٌن للتصدٌر  Global Green For Exportش.ذ.م.م شركة  ،لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن
وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 11923عن لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :أ ش
فوزي معاذ  -سموحة  -سٌدى جابر -
 - 61الرٌان فودز شركة  ،ؼرض الشركة هو
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتجهٌز وحفظ وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة بكافة أنواعها.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 12124عن ؼرض الشركة هو
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتجهٌز وحفظ وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة بكافة أنواعها.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة :
المركز الرئٌسً  :وممرها اإلداري بالعمار ملن مسعود رجب  -منشٌة الخٌاط  -الكوم األخضر  -حوش عٌسى -
 - 62دار الزٌن للتورٌدات و التجاره شركة  ،ؼرض الشركة هو:
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
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وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 12114عن ؼرض الشركة هو:
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،
بجهة  :ش ادمون فرٌمون  -سموحه  -سٌدى جابر -
 - 63شركة اٌجً برنت للدعاٌه و االعالن (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممرإه و المرئٌه تصمٌم و بٌع و تاجٌر المساحات اإلعالنٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 11961عن ؼرض الشركة هو :
 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممرإه و المرئٌه تصمٌم و بٌع و تاجٌر المساحات اإلعالنٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :العمار
رلم  91ش خالد بن الولٌد  -الدور االول  -شمه رلم  - 2المنتزه -
 - 64شركة الحبش  HABASH COش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
بٌع و تجاره االدوات المنزلٌه ( السجاد  -االجهزه  -ادوات المطبخ  -الدٌكور  -التحؾ )و المفروشات و جمٌع مستلزمات البٌت
العصري.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 16111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 12146عن ؼرض الشركة هو :
بٌع و تجاره االدوات المنزلٌه ( السجاد  -االجهزه  -ادوات المطبخ  -الدٌكور  -التحؾ )و المفروشات و جمٌع مستلزمات البٌت
العصري.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :شمه
بالدور المٌزان  -العمار رلم  8ش دمحم دمحم الفحام  -االبراهٌمٌه  -باب شرلى -
 - 65شركة أوالد خضر لتجارة الجملة (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
تجارة الجملة فً المواد الؽذائٌة بكافة أنواعها.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،رأس مالها
، 121110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 12141عن ؼرض الشركة هو :
تجارة الجملة فً المواد الؽذائٌة بكافة أنواعها.

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

31

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ،بجهة  :برج
الحرمٌن  -عزبة تحٌمر  -بجوار مسجد عباد الرحمن  -العواٌد  -المنتزه -
 - 66شركة اركان لالستثمار العماري و المماوالت (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
المماوالت العامة و االستثمار العماري و التسوٌك العماري
التورٌدات العمومٌة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 12121عن ؼرض الشركة هو :
المماوالت العامة و االستثمار العماري و التسوٌك العماري
التورٌدات العمومٌة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :خلؾ
المركز الدولً  -الناصرٌه المدٌمه  -العامرٌه -
 - 67نٌو اومٌجا للمالبس الجاهزة شركة  ،ؼرض الشركة هو
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 51110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 12114عن ؼرض الشركة هو
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة :
الكرنن  -النهضة  -العامرٌة -
 - 68اوتوهولٌن  AUTOHOLICشركة  ،ؼرض الشركة هو:
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناو تجاره السٌارات  /التورٌدات العمومٌة
وذلن دون اإلخالل بؤحكام ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 12148عن ؼرض الشركة هو:
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناو تجاره السٌارات  /التورٌدات العمومٌة
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وذلن دون اإلخالل بؤحكام  ،بجهة  :ش الدكتور صابونجً  -سابا باشا  -الرمل -
 - 69اوتوهولٌن  AUTOHOLICشركة  ،الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة
هذه األنشطة ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 12148عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،
وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ،بجهة  :ش الدكتور صابونجً  -سابا باشا  -الرمل -
 - 71علً دمحم علً السٌد ٌونس و شركاه شركة  ،ؼرض الشركة
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
الامة وتشؽٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة ،رأس مالها 3111110111
،لٌدت فى  21181116برلم  ، 11945عن ؼرض الشركة
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
الامة وتشؽٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة  ،بجهة  :ش شهدي  -الرمل -
 - 71علً دمحم علً السٌد ٌونس و شركاه شركة  ،المكمله او المرتبطه بذلن سواء
كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة  ،واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى
الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها
على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع
الامة وتشؽٌل مراكز الؽوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل ،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181116برلم
 ، 11945عن المكمله او المرتبطه بذلن سواء
كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة  ،واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى
الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها
على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع
الامة وتشؽٌل مراكز الؽوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل  ،بجهة  :ش شهدي  -الرمل -
 - 72علً دمحم علً السٌد ٌونس و شركاه شركة : ،
 -صٌانة آبار البترول وتنشٌطها
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  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة معالجة األسطح من الترسٌبات الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً االستثمار العماري فً المدن و المجتمعات العمرانٌه الجدٌدهمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 11945عن :
 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة معالجة األسطح من الترسٌبات الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً االستثمار العماري فً المدن و المجتمعات العمرانٌه الجدٌدهمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :ش شهدي  -الرمل -
 - 73شركة العالمٌة للحلول المتكاملة  Global Integrated Solutions - GISش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
 -1تصمٌم وبرمجة وتنفٌذ وتركٌب لوحات التحكم اآللً لخطوط اإلنتاج.
 -2تصمٌم وتنفٌذ وتركٌب لوحات الطالة والتحكم وأنظمة المٌاسات ألؼراض العملٌات الصناعٌة.
 -3تصمٌم وتنفٌذ وتركٌب أعمال لوحات تحالٌل الؽازات الصناعٌة ولٌاسات اإلنبعاثات.
 -4تمدٌم االستشارات والمشورة الفنٌة فً مجاالت التحكم اآللً و المٌاسات وتحالٌل اإلنبعاثات (فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق
المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181112برلم  ، 11983عن ؼرض الشركة هو :
 -1تصمٌم وبرمجة وتنفٌذ وتركٌب لوحات التحكم اآللً لخطوط اإلنتاج.
 -2تصمٌم وتنفٌذ وتركٌب لوحات الطالة والتحكم وأنظمة المٌاسات ألؼراض العملٌات الصناعٌة.
 -3تصمٌم وتنفٌذ وتركٌب أعمال لوحات تحالٌل الؽازات الصناعٌة ولٌاسات اإلنبعاثات.
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 -4تمدٌم االستشارات والمشورة الفنٌة فً مجاالت التحكم اآللً و المٌاسات وتحالٌل اإلنبعاثات (فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق
المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة  ،بجهة  :برج العائلة  -ش الشٌخ أحمد
السكندري  -المنتزه -
 - 74شركة العالمٌة للحلول المتكاملة  Global Integrated Solutions - GISش.ذ.م.م شركة  ،زٌادة رأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات
المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق
رأس المال والئحته التنفٌذٌة).
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 11983عن زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات
المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق
رأس المال والئحته التنفٌذٌة).
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :برج
العائلة  -ش الشٌخ أحمد السكندري  -المنتزه -
 - 75شركة االمانة للمفروشات (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
تجارة وبٌع وتوزٌع المفروشات بكافة انواعها
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 12167عن ؼرض الشركة هو :
تجارة وبٌع وتوزٌع المفروشات بكافة انواعها
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة 31 :
شمال من  - 45المنتزه -
 - 76شركة المركز العالمً للتراث ( رشائك  RSHAICش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
-1إلامة وتنظٌم المعارض (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
-2تمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 27
من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
-3التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
-4عموم ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 12111عن ؼرض الشركة هو :
-1إلامة وتنظٌم المعارض (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
-2تمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 27
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من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
-3التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
-4عموم  ،بجهة  :ش عباد الرحمن الدور الثانً  -طرٌك االسكندرٌه  -مطروح  -الدخٌله -
 - 77شركة المركز العالمً للتراث ( رشائك  RSHAICش.ذ.م.م شركة  ،التصدٌر
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
-5الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة
-6نشر وتوزٌع الكتب
-7الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة
-8االنتاج الفنى ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 12111عن التصدٌر
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
-5الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة
-6نشر وتوزٌع الكتب
-7الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة
-8االنتاج الفنى  ،بجهة  :ش عباد الرحمن الدور الثانً  -طرٌك االسكندرٌه  -مطروح  -الدخٌله -
 - 78شركة المركز العالمً للتراث ( رشائك  RSHAICش.ذ.م.م شركة  ،و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و
المسرحٌات و المسلسالت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة االعمال
الفنٌه من (تصوٌر -صوت  -مٌكساج  -دوبالج  -مونتاج  -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -تصحٌح الوان  -كافه االعمال الفنٌه الٌدوٌه )-
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 151110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 12111عن و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات و
المسلسالت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة االعمال
الفنٌه من (تصوٌر -صوت  -مٌكساج  -دوبالج  -مونتاج  -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -تصحٌح الوان  -كافه االعمال الفنٌه الٌدوٌه )-
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :ش
عباد الرحمن الدور الثانً  -طرٌك االسكندرٌه  -مطروح  -الدخٌله -
 - 79نور السلطان شركة  ،ؼرض الشركة هو:
الامة وتشؽٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء
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كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة  ،واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى
الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها
على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع
الامة وتشؽٌل وادارة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 11935عن ؼرض الشركة هو:
الامة وتشؽٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء
كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة  ،واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى
الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها
على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع
الامة وتشؽٌل وادارة  ،بجهة  :سٌدي بشر بحري  -شارع جمال عبد الناصر  -بجوار جمعٌه
السٌوؾ  -برج الفردوس  -المنتزه -
 - 81نور السل طان شركة  ،المطاعم والكافترٌات الثابته لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ( عدا الكحولٌه ) وتمدٌم جمٌع انواع
المؤكوالت و
التٌن اواي
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 11935عن المطاعم والكافترٌات الثابته لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات
( عدا الكحولٌه ) وتمدٌم جمٌع انواع المؤكوالت و
التٌن اواي
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،
بجهة  :سٌدي بشر بحري  -شارع جمال عبد الناصر  -بجوار جمعٌه
السٌوؾ  -برج الفردوس  -المنتزه -
( - 81شركة دمحم سعٌد احمد ملن وشركاه ) شركة  ،ؼرض الشركة
تجهٌز االمعاء الحٌوانٌة مع مراعاة ما ٌلً:
 تصدٌر  % 111من حجم االنتاج السنوى لخارج جمهورٌة مصر العربٌة شروط المحافظة علً البٌئة ومنع التلوث وتوفٌر وحدة لمعالجة مخلفات الصرؾ الصناعًمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 2941180111لٌدت فى  21181125برلم  ، 12128عن ؼرض الشركة
تجهٌز االمعاء الحٌوانٌة مع مراعاة ما ٌلً:
 تصدٌر  % 111من حجم االنتاج السنوى لخارج جمهورٌة مصر العربٌة شروط المحافظة علً البٌئة ومنع التلوث وتوفٌر وحدة لمعالجة مخلفات الصرؾ الصناعًمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :المنطمة الحرة العامة -
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 - 82شركة أمٌر الصعٌد لصناعه و تورٌد المواد الؽذائٌه ( بمش ) (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات و تمدٌم كافه االؼذٌه و المواد الؽذائٌه و المشروبات ( فٌما عدا الكحولٌه ) و التٌن اواي
و تورٌدها
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 12131عن ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات و تمدٌم كافه االؼذٌه و المواد الؽذائٌه و المشروبات ( فٌما عدا الكحولٌه ) و التٌن اواي
و تورٌدها
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :العمار
رلم  - 264الدور ال  - 11ش لنال المحمودٌه  -محرم بن -
 - 83شركة أي.دي.أم لالعالن  IDMش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممرإه و المرئٌه و طباعه االوفست و الدٌجٌتال.تصمٌم و بٌع و تاجٌر المساحات اإلعالنٌةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12151عن ؼرض الشركة هو :
الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممرإه و المرئٌه و طباعه االوفست و الدٌجٌتال.تصمٌم و بٌع و تاجٌر المساحات اإلعالنٌةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :ش
علً رٌاض  -لوران من ش ابولٌر  -المنتزه -
 - 84الساحل الشمالً للمنتجات األسمنتٌة شركة  ،ؼرض الشركة هو
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الطوب األسمنتً والبلون والبالط المتداخل بكافة أشكاله وأنواعه.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،رأس مالها
، 31111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 12123عن ؼرض الشركة هو
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الطوب األسمنتً والبلون والبالط المتداخل بكافة أشكاله وأنواعه.
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ،بجهة  :شارع
النعم  -محرم بن  -محرم بن -
 - 85شركة راوند ترب للتسوٌك وإدارة المشروعات  Round Tripش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.
مع مراعاه المرار الوزارى رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات الترخٌص بها .
مع مراعاه المرار الوزارى رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها
الامة وتشؽٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء
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كانت خدمٌه ،رأس مالها ، 1151110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 11941عن ؼرض الشركة هو :
اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.
مع مراعاه المرار الوزارى رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات الترخٌص بها .
مع مراعاه المرار الوزارى رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها
الامة وتشؽٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء
كانت خدمٌه  ،بجهة  :برج توماس ش رلم  18الشهٌد دمحم ٌوسؾ ؼالً سابما ً  -الدور الثانً شمة  - 4سٌدي بشر بحري  -المنتزه -
 - 86شركة راوند ترب للتسوٌك وإدارة المشروعات  Round Tripش.ذ.م.م شركة  ،او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او
ثمافٌة  ،واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى
الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها
على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع.
الامة وتشؽٌل مارٌنا الٌخوت ومالعب الجولؾ ومراكز الؽوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
إلامة وتشؽٌل ٌخوت السفاري والمخٌمات السٌاحٌة على أال ٌمل مستواها عن ثالث ،رأس مالها ، 1151110111لٌدت فى
 21181115برلم  ، 11941عن او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة  ،واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال
ٌمل مستوى
الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها
على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع.
الامة وتشؽٌل مارٌنا الٌخوت ومالعب الجولؾ ومراكز الؽوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
إلامة وتشؽٌل ٌخوت السفاري والمخٌمات السٌاحٌة على أال ٌمل مستواها عن ثالث  ،بجهة  :برج توماس ش رلم  18الشهٌد دمحم
ٌوسؾ ؼالً سابما ً  -الدور الثانً شمة  - 4سٌدي بشر بحري  -المنتزه -
 - 87شركة راوند ترب للتسوٌك وإدارة المشروعات  Round Tripش.ذ.م.م شركة  ،نجوم.
السٌاحة العالجٌة للمرضى وذلن بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعالجٌة فى جمٌع التخصصات
لعالجهم وكل ما سبك ال ٌشمل نشاط الوساطة فى التامٌن.
إلامة وإدارة النزل البٌئٌة وموالع مشاهدة الطٌور والشعاب المرجانٌة وؼٌرها من النظم البٌئٌة المتمٌزة.
إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والندوات (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
التسوٌك اإللٌكترونً عن طرٌك اإلنترنت.
النمل البحرى ألعالً البحار وٌشمل نمل الخامات والبضائع ،رأس مالها ، 1151110111لٌدت فى  21181115برلم ، 11941
عن نجوم.
السٌاحة العالجٌة للمرضى وذلن بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعالجٌة فى جمٌع التخصصات
لعالجهم وكل ما سبك ال ٌشمل نشاط الوساطة فى التامٌن.
إلامة وإدارة النزل البٌئٌة وموالع مشاهدة الطٌور والشعاب المرجانٌة وؼٌرها من النظم البٌئٌة المتمٌزة.
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إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والندوات (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
التسوٌك اإللٌكترونً عن طرٌك اإلنترنت.
النمل البحرى ألعالً البحار وٌشمل نمل الخامات والبضائع  ،بجهة  :برج توماس ش رلم  18الشهٌد دمحم ٌوسؾ ؼالً سابما ً  -الدور
الثانً شمة  - 4سٌدي بشر بحري  -المنتزه -
 - 88شركة راوند ترب للتسوٌك وإدارة المشروعات  Round Tripش.ذ.م.م شركة  ،والركاب خارج المٌاه اإلللٌمٌة بإستخدام
السفن ووسائل النمل البحري
المختلفة كالنالالت والبواخر والعبارات (عدا النمل السٌاحى).
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 1151110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 11941عن والركاب خارج المٌاه اإلللٌمٌة بإستخدام السفن ووسائل النمل البحري
المختلفة كالنالالت والبواخر والعبارات (عدا النمل السٌاحى).
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :برج
توماس ش رلم  18الشهٌد دمحم ٌوسؾ ؼالً سابما ً  -الدور الثانً شمة  - 4سٌدي بشر بحري  -المنتزه -
 - 89شركة االندلسٌه للهندسه و المماوالت (ش.ذ.م.م) شركة  ،الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 11111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 12131عن الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :لرٌه
بٌبان  -كوم حماده -
 - 91شركة االندلسٌه للهندسه و المماوالت (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
المماوالت العامة و المتكامله
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
تمدٌم عموم االستشارات و منها الهندسٌه (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى
 21181125برلم  ، 12131عن ؼرض الشركة هو :
المماوالت العامة و المتكامله
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
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من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
تمدٌم عموم االستشارات و منها الهندسٌه (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  ،بجهة  :لرٌه بٌبان  -كوم حماده -
 - 91شركة االندلسٌه للهندسه و المماوالت (ش.ذ.م.م) شركة  ،والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة
رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص
علٌها فً المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 12131عن والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة
رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص
علٌها فً المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس  ،بجهة  :لرٌه بٌبان  -كوم حماده -
 - 92شركة نٌو باٌونٌرز للترجمه  NEW PIONEERS TRANSLATIONش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
 تمدٌم خدمات رجال االعمال من (فاكس -تصوٌر – تلٌفون – كتابة كمبٌوتر )و اعمال الترجمه. الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةتمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 27
من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
 ،رأس مالها ، 181110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 11938عن ؼرض الشركة هو : تمدٌم خدمات رجال االعمال من (فاكس -تصوٌر – تلٌفون – كتابة كمبٌوتر )و اعمال الترجمه. الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةتمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 27
من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
  ،بجهة  :كوم شرٌن  -كوم حماده - - 93شركة نٌو باٌونٌرز للترجمه  NEW PIONEERS TRANSLATIONش.ذ.م.م شركة  ،أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج
والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .
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 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة (فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة)
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 181110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 11938عن أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم
المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .
 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة (فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة)
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :كوم
شرٌن  -كوم حماده -
 - 94نٌوتراماكس شركة  ،ؼرض الشركة هو :االستٌراد و التصدٌر و تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982فً
شؤن سجل المستوردٌن و الٌنشئ
تؤسٌس الشركه اي حك فً مزاوله ؼرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه للمارسه هذا الؽرض من الجهات المختصه و
بما
ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمه لهذا الؽرض وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار
التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشط ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 12119عن ؼرض الشركة
هو :االستٌراد و التصدٌر و تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982فً شؤن سجل المستوردٌن و الٌنشئ
تؤسٌس الشركه اي حك فً مزاوله ؼرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه للمارسه هذا الؽرض من الجهات المختصه و
بما
ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمه لهذا الؽرض وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار
التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشط  ،بجهة  :شارع الجمهورٌة  -الدلنجات -
 - 95السٌد عبد السالم علً بكر و شرٌكٌة شركة  ،الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
 الامه وتشؽٌل محطه تداول الحاوٌات. الامه و تشؽٌل صوامع حفظ و تخزٌن الؽاللمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 11928عن الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
 الامه وتشؽٌل محطه تداول الحاوٌات. الامه و تشؽٌل صوامع حفظ و تخزٌن الؽاللمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :شارع  211كرنن  - 1النهضه الصناعٌه  -العامرٌه -
 - 96السٌد عبد السالم علً بكر و شرٌكٌة شركة  ،ؼرض الشركة
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الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌه و تجفٌؾ وحفظ وتبرٌد الحاصالت الزراعٌه و الخضروات و الفاكهه و تعبئتها و
تؽلٌفها
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس ،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى
 21181114برلم  ، 11928عن ؼرض الشركة
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌه و تجفٌؾ وحفظ وتبرٌد الحاصالت الزراعٌه و الخضروات و الفاكهه و تعبئتها و
تؽلٌفها
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس  ،بجهة  :شارع  211كرنن  - 1النهضه
الصناعٌه  -العامرٌه -
 - 97اوتو مٌكون  AUTO MECONش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
تمدٌم االستشارات الفنٌه و الهندسٌه ( الجهزه التحكم )(فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم
بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق
المالٌة المنصوص علٌها فً المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
اعداد التصمٌمات الهندسٌة. تورٌد لطع ؼٌار المصانع و صٌانتها.المماوالت العامة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 12119عن ؼرض الشركة هو
:
تمدٌم االستشارات الفنٌه و الهندسٌه ( الجهزه التحكم )(فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم
بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق
المالٌة المنصوص علٌها فً المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
اعداد التصمٌمات الهندسٌة. تورٌد لطع ؼٌار المصانع و صٌانتها.المماوالت العامة
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مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح  ،بجهة  :عمار رلم  5الناصرٌه  -امام المولؾ  -العامرٌه -
 - 98اوتو مٌكون  AUTO MECONش.ذ.م.م شركة  ،والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه
األنشطة ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 12119عن والمرارات السارٌة وبشرط استصدار
التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :عمار رلم  5الناصرٌه  -امام المولؾ  -العامرٌه -
 - 99انور السٌد انور السٌد وشرٌكه شركة  ،ؼرض الشركة
-1الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات المعدنٌة بكافة انواعها والمنتجات المعدنٌةالمشكلة مسبما.
 -2الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كٌماوٌات صٌدلٌة ومستحضرات تجمٌل
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 11993عن ؼرض الشركة
-1الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات المعدنٌة بكافة انواعها والمنتجات المعدنٌةالمشكلة مسبما.
 -2الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كٌماوٌات صٌدلٌة ومستحضرات تجمٌل
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :ش السٌد حسٌن  -المندرة لبلً -
 - 111شركة رٌترو أم أند اٌه  RETRO M & Aش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل وادارة وتجهٌر المطاعم الثابتة والكافترٌات و االنشطه الترفٌهٌه
إلامة وتنظٌم المعارض (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 181110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 12115عن ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل وادارة وتجهٌر المطاعم الثابتة والكافترٌات و االنشطه الترفٌهٌه
إلامة وتنظٌم المعارض (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :ش
عبد السالم عارؾ  -سابا باشا  -الرمل -
 - 111اإلبداع لإلستثمار والتطوٌر العماري والمماوالت (ش.ذ.م.م) شركة .) ،
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 21111110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 11956عن ).
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة :
طرٌك الجٌش  -سابا باشا  -الرمل -
 - 112اإلبداع لإلستثمار والتطوٌر العماري والمماوالت (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
المماوالت العامة.
االستثمار العمارى.
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة.
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عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181117برلم 11956
 ،عن ؼرض الشركة هو :
المماوالت العامة.
االستثمار العمارى.
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة.
عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة  ،بجهة  :طرٌك الجٌش  -سابا باشا  -الرمل -
 - 113اإلبداع لإلستثمار والتطوٌر العماري والمماوالت (ش.ذ.م.م) شركة  ،لهذا الؽرض
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة ( كهرباء – مٌاه – صرؾ ،رأس مالها
، 21111110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 11956عن لهذا الؽرض
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة ( كهرباء – مٌاه – صرؾ  ،بجهة  :طرٌك الجٌش -
سابا باشا  -الرمل -
 - 114شركة اعالً البحار للتنمٌة والتجارة واالستٌراد (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
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الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 11999عن ؼرض
الشركة هو :
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد  ،بجهة  :شارع محمود فهمً النمراشً ( -المٌدان سابما)  -المنشٌه -
 - 115شركة اعالً البحار للتنمٌة والتجارة واالستٌراد (ش.ذ.م.م) شركة  ،الؽذائٌة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 21111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 11999عن الؽذائٌة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :شارع
محمود فهمً النمراشً ( -المٌدان سابما)  -المنشٌه -
 - 116سعٌد عبدهلل عبدالفتاح وشرٌكٌه شركة  ،ؼرض الشركة
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة السائلة بكافة انواعها و السلفونٌن وتصنٌع لنشات وخزانات االلعاب المائٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 11987عن ؼرض الشركة
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة السائلة بكافة انواعها و السلفونٌن وتصنٌع لنشات وخزانات االلعاب المائٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :المجاورة الثانٌة  -الحى الثالث  -برج العرب -
 - 117شركة التمٌز فً تنفٌذ المإتمرات( EXECUTION EXCELLENCE FOR CONFRENCES E.E.Cش.ذ.م.م) شركة ،
ؼرض الشركة هو :
إلامة وتنظٌم المعارض و المإتمرات (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
التوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 11951عن ؼرض
الشركة هو :
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إلامة وتنظٌم المعارض و المإتمرات (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
التوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام  ،بجهة  :مدٌنه فٌصل  -الدور  12شمه  - 3سٌدي بشر  -المنتزه -
 - 118شركة التمٌز فً تنفٌذ المإتمرات( EXECUTION EXCELLENCE FOR CONFRENCES E.E.Cش.ذ.م.م) شركة ،
الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 11951عن الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :مدٌنه
فٌصل  -الدور  12شمه  - 3سٌدي بشر  -المنتزه -
 - 119المراعً الحدٌثه للتنمٌه الزراعٌه و استصالح االراضً شركة  ،جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج
السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.
إلامة المزارع السمكٌة .
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 12175110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 12145عن جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو
التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.
إلامة المزارع السمكٌة .
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :منزل
رلم  - 24لرٌه سلٌمان  -ؼرب النوبارٌه  -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده -
 - 111المراعً الحدٌثه للتنمٌه الزراعٌه و استصالح االراضً شركة  ،ؼرض الشركة هو
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.
تربٌة ،رأس مالها ، 12175110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 12145عن ؼرض الشركة هو
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
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 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.
تربٌة  ،بجهة  :منزل رلم  - 24لرٌه سلٌمان  -ؼرب النوبارٌه  -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده -
 - 111شركة نارمر للخدمات البحرٌه و البترولٌه (ش.ذ.م.م) شركة  ،المتنملة للسفن .
تمدٌم الخدمات الللوجٌستٌةبٌع و شراء السفن و استئجار و تاجٌر السفن وجمٌع اعمال االشؽال البحرٌه و عملٌات انماذ السفن بشرط استصدار التراخٌص الالزمهمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 12114عن المتنملة للسفن .
تمدٌم الخدمات الللوجٌستٌةبٌع و شراء السفن و استئجار و تاجٌر السفن وجمٌع اعمال االشؽال البحرٌه و عملٌات انماذ السفن بشرط استصدار التراخٌص الالزمهمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :ش
فوزي معاذ  -سموحه  -سٌدى جابر -
 - 112شركة نارمر للخدمات البحرٌه و البترولٌه (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :
 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة معالجة األسطح من الترسٌبات الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً تموٌن السفنإدارة و تشؽٌل السفن و أعمال الصٌانة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 12114عن ؼرضالشركة هو :
تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :
 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها - -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة
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 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة معالجة األسطح من الترسٌبات الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً تموٌن السفنإدارة و تشؽٌل السفن و أعمال الصٌانة  ،بجهة  :ش فوزي معاذ  -سموحه  -سٌدى جابر - - 113الدولٌه المصرٌه للتعلٌم شركة  ،ؼرض الشركة هو
انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس (فٌما عدا الدولٌه )
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 12132عن ؼرض الشركة هو
انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس (فٌما عدا الدولٌه )
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :شارع
لناه السوٌس  -محرم بن -
 - 114عبد الفتاح صابر لنفود حرٌمص و شركاه شركة  ،ؼرض الشركة
االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه
جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة
2118 .
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 11997عن ؼرض الشركة
االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه
جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة
2118 .
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :المرٌه البحرٌه  -الضبعه -
 - 115فتحى مجاور عطٌة مجاور شركة  ،ؼرض الشركة
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البٌطرٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 12112عن ؼرض الشركة
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البٌطرٌة
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مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :برج العرب المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة  -بلون  5المطع ارلام43342341363534
 - 116رٌدرس للتجارة والحلول التموٌلٌة وإدارة المشروعات شركة  ،ؼرض الشركة هو:
تمدٌم االستشارات التموٌلٌة والعلمٌة والهندسٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة
زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة
المنصوص علٌها فً المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ).
الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.
إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181118برلم  ، 11973عن ؼرض الشركة هو:
تمدٌم االستشارات التموٌلٌة والعلمٌة والهندسٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة
زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة
المنصوص علٌها فً المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ).
الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.
إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات  ،بجهة  :شارع الصفا  -الدخٌله -
 - 117رٌدرس للتجارة والحلول التموٌلٌة وإدارة المشروعات شركة  ،واالتصاالت وتطوٌرها.
اعداد دراسات الجدوى للمشروعات واإلشراؾ على تنفٌذها.
إلامة وتنظٌم المعارض (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.ة
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 11973عن واالتصاالت وتطوٌرها.
اعداد دراسات الجدوى للمشروعات واإلشراؾ على تنفٌذها.
إلامة وتنظٌم المعارض (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.ة
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،
بجهة  :شارع الصفا  -الدخٌله -
 - 118شركة ارتٌسترز لتصمٌمات الجرافٌن (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
اعمال التصمٌمات والجرافٌن
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 51110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 11939عن ؼرض الشركة هو :
اعمال التصمٌمات والجرافٌن
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مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :ابراج
سموحة جرٌن  -طرٌك اسكندرٌة طنطا الزراعً  -سموحة الجدٌدة -
 - 119التوكل للتجاره و التورٌدات شركة  ،ؼرض الشركة هو:
تورٌدات كهربائٌه و مٌكانٌكٌه
عموم التصدٌر
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه 1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 12111عن ؼرض الشركة هو:
تورٌدات كهربائٌه و مٌكانٌكٌه
عموم التصدٌر
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه 1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،
بجهة  :مكتب  5عمار  - 5مٌدان سانت كاترٌن  -المنشٌه -
 - 121شركة الحمد جروب للتجارة والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
تجارة وبٌع وتوزٌع النجؾ واألدوات المنزلٌة و واألدوات واألجهزة الكهربائٌة واألثاث المكتبً والمنزلً والبوٌات وورق الحائط
وأدوات النجارة وإكسسواراتها والكاوتش والبطارٌات والجنوط واألسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة ومستلزمات نظم الري
الحدٌث و الحدٌد واألسمنت واألخشاب بكافة أنواعها.
التورٌدات العمومٌة.
عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة فٌما هو مسموح به لانوناً.
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181128برلم
 ، 12161عن ؼرض الشركة هو :
تجارة وبٌع وتوزٌع النجؾ واألدوات المنزلٌة و واألدوات واألجهزة الكهربائٌة واألثاث المكتبً والمنزلً والبوٌات وورق الحائط
وأدوات النجارة وإكسسواراتها والكاوتش والبطارٌات والجنوط واألسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة ومستلزمات نظم الري
الحدٌث و الحدٌد واألسمنت واألخشاب بكافة أنواعها.
التورٌدات العمومٌة.
عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة فٌما هو مسموح به لانوناً.
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تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  ،بجهة  :العمار ملن اٌمن دمحم أحمد تركً  -شارع جمال عبد
الناصر  -مركز بدر -
 - 121شركة الحمد جروب للتجارة والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة (ش.ذ.م.م) شركة  121 ،لسنه  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،رأس مالها
، 21111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12161عن  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ،بجهة  :العمار
ملن اٌمن دمحم أحمد تركً  -شارع جمال عبد الناصر  -مركز بدر -
 - 122شركة مجموعة الخبراء للتدرٌب واإلستشارات (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.
إلامة وتنظٌم الندوات والمإتمرات المعارض (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.
إلامة وإدارة مكتبة وتزوٌدها بالمطبوعات العلمٌة الؽٌر منتظمة.
تمدٌم اإلستشارات والدراسات واألبحاث فً مجاالت التسوٌك والمعلومات واإلتصاالت وتطوٌرها.
(فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات ،رأس مالها ، 311110111لٌدت فى
 21181111برلم  ، 11927عن ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.
إلامة وتنظٌم الندوات والمإتمرات المعارض (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.
إلامة وإدارة مكتبة وتزوٌدها بالمطبوعات العلمٌة الؽٌر منتظمة.
تمدٌم اإلستشارات والدراسات واألبحاث فً مجاالت التسوٌك والمعلومات واإلتصاالت وتطوٌرها.
(فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات  ،بجهة  :العمار رلم  43شارع ٌوسؾ فهمً
عثمان  -كامب شٌزار  -الدور األول  -باب شرلى -
 - 123شركة مجموعة الخبراء للتدرٌب واإلستشارات (ش.ذ.م.م) شركة  ،والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص
علٌها فى المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة)
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مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 311110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 11927عن والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص
علٌها فى المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة)
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :العمار
رلم  43شارع ٌوسؾ فهمً عثمان  -كامب شٌزار  -الدور األول  -باب شرلى -
 - 124خط النخبه للصناعات الهندسٌه  ELITE LINE .ENG . INDشركة  ،ؼرض الشركة هو:
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة المتكامله
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع السفن والموارب و صٌانتها
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المعدات واالالت ولطع ؼٌارها
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األجهزة االلكترونٌة
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 11931عن ؼرض الشركة هو:
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة المتكامله
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع السفن والموارب و صٌانتها
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المعدات واالالت ولطع ؼٌارها
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األجهزة االلكترونٌة
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،
بجهة  :ش الشٌتً بن السراى  -الرمل -
 - 125شركة روس  -فرانس اجرو المحدوده  RUS - FRANC AGRO LTDش.ذ.م.م شركة  ،ؼرض الشركة هو :
عموم االستٌراد والتصدٌر
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
الامة وتشؽٌل مصنع محطة لفرز و ؼربله وتدرٌج وتشمٌع و حفظ وتجفٌؾ و تجمٌد و نعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌةو
الخضروات و الفاكهه ،رأس مالها ، 211111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 12139عن ؼرض الشركة هو :
عموم االستٌراد والتصدٌر
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال
الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض
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الامة وتشؽٌل مصنع محطة لفرز و ؼربله وتدرٌج وتشمٌع و حفظ وتجفٌؾ و تجمٌد و نعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌةو
الخضروات و الفاكهه  ،بجهة  :ش دمحم حسنٌن هٌكل  -المندره بحري  -المنتزه -
 - 126شركة روس  -فرانس اجرو المحدوده  RUS - FRANC AGRO LTDش.ذ.م.م شركة  ،و المواد الؽذائٌه بكافه انواعها.
تجارة التماوي و االسمده و الحاصالت الزراعٌه و االعالؾ  /التورٌدات العمومٌة
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة ،رأس مالها
، 211111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 12139عن و المواد الؽذائٌه بكافه انواعها.
تجارة التماوي و االسمده و الحاصالت الزراعٌه و االعالؾ  /التورٌدات العمومٌة
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الري بطرٌك الؽمر
 .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  ،بجهة  :ش دمحم
حسنٌن هٌكل  -المندره بحري  -المنتزه -
 - 127شركة روس  -فرانس اجرو المحدوده  RUS - FRANC AGRO LTDش.ذ.م.م شركة 2118 ،
إلامة المزارع السمكٌة .
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.
تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا
إلامة وتنظٌم المعارض (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 211111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 12139عن 2118
إلامة المزارع السمكٌة .
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.
تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا
إلامة وتنظٌم المعارض (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة).
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :ش
دمحم حسنٌن هٌكل  -المندره بحري  -المنتزه -
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 - 128شركة المجموعة المصرٌة الفرنسٌة لصناعة المالبس الجاهزة شركة  ،ؼرض الشركة هو
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 11996عن ؼرض الشركة هو
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ،بجهة  :برج اٌه
 شارع الشٌخ دمحم عبد الحلٌم  -المندرة المبلٌة  -لسم ثان المنتزة - - 129شركة بٌوتً سنتر طارق الصؽٌر (ش.ذ.م.م) شركة  ،ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل وادارة مركز تجمٌل
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 151110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 12157عن ؼرض الشركة هو :
الامة وتشؽٌل وادارة مركز تجمٌل
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :شارع
عبد السالم عارؾ  -زٌزٌنٌا  -الرمل -
 - 131مٌركان اٌجٌبت جً اي جً  MERICAN EGYPT GIGشركة  ،ؼرض الشركة هو
الامة وتشؽٌل مصنع بتروكٌماوٌات
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .رأس مالها
، 21111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 12126عن ؼرض الشركة هو
الامة وتشؽٌل مصنع بتروكٌماوٌات
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .بجهة  :ش
مصطفً ماهر  -جلٌم  -الرمل -
ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1كاندى انترناشٌونال (لصاحبتها /نجالء عبد الرحمن عبد الرحٌم عمر)  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 11516 :وفى
تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل تم محو المنشاة
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 - 2الٌكس ٌونٌون فودز ( لصاحبها  :السٌد عبد السالم على بكر)  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 7946 :وفى تارٌخ
 21181112تم محو/شطب السجل
 - 3فرٌش اند فروزن & FRESH FROZENلصاحبها ( دمحم على حسن لاسم )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم ، 8975 :
وفى تارٌخ  21181119تم محو/شطب السجل محو لٌد المنشاه من السجل التجارى برلم  837فى 2118-11-19
 - 4فرٌش اند فروزن & FRESH FROZENلصاحبها ( دمحم على حسن لاسم )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم ، 8975 :
وفى تارٌخ  21181119تم محو/شطب السجل محو لٌد المنشاه من السجل التجارى برلم  837فى 2118-11-19
 - 5منشاة الشهباء لتصنٌع و تجهٌز االمعاء لصاحبها  /دمحم سعٌد احمد ملن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 163481 :وفى
تارٌخ  21181125تم محو/شطب السجل محو لٌد المنشاه من السجل التجارى برلم  838فى  2118-11-25وذلن لتحوٌل
المنشاه الى شركه
 - 6منشاة الشهباء لتصنٌع و تجهٌز االمعاء لصاحبها  /دمحم سعٌد احمد ملن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 163481 :وفى
تارٌخ  21181125تم محو/شطب السجل محو لٌد المنشاه من السجل التجارى برلم  838فى  2118-11-25وذلن لتحوٌل
المنشاه الى شركه
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1الفجر لالستثمار العمارى والتنمٌة لصاحبها /مسعد اسماعٌل خلٌل عمده تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  6131وفً تارٌخ ،
 21181115تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 2الفجر لالستثمار العمارى والتنمٌة لصاحبها /مسعد اسماعٌل خلٌل عمده تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  6131وفً تارٌخ ،
 21181115تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1خوجة للتصنٌع والتعبئة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11931وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر:
 ،المبنً اإلداري الكائن ن  27طرٌك الماهرة اإلسكندرٌة الصحراوي  -مرؼم أمام منصور شٌفرولٌه  -العامرٌه -
 - 2الشمس للمماوالت العامة لصاحبها  :احمد كامل زٌن الدٌن زٌن الدٌن على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11941وفً تارٌخ
 21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :شارع عبد السالم عارؾ السرٌا لوران االسكندرٌة  -الرمل -
 - 3بٌبو لصناعة الكرتون لصاحبها  /اٌهاب سعد احمد على خضٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  6862وفً تارٌخ
 21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :المركز الرئٌسى ومولع ممارسه النشاط الصناعى :المنطمه الصناعٌه الثالثه-
بلون -12لطعه  6أ  6 ،ب -برج العرب الجدٌده-
 Z - 4فاشون لصاحبها  :دمحم فوزي سٌد احمد مرسً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11946وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :خالد بن الولٌد من الزهور  -الحضره الجدٌده  -باب شرلى -

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

56

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 5جرٌن باور لالنتاج الصناعً و الزراعً لصاحبها  :عماد دمحم علً السنطاوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11948وفً
تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :المطعه مصنع  34بمنطمه البتروكٌماوٌات  -المنطمه الصناعٌه  -وادى
النطرون -
 - 6اٌجً بالست للصناعات البالستٌكٌه و مستلزمات الري
الحدٌث لصاحبها  :رامً دمحم منٌر مرسً عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11951وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :المطعه مصنع  31بمنطمه البتروكٌماوٌات  -المنطمه الصناعٌه  -وادى النطرون -
 - 7اٌجً بالست للصناعات البالستٌكٌه و مستلزمات الري
الحدٌث لصاحبها  :رامً دمحم منٌر مرسً عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11951وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :مولع ممارسة النشاط  :المطعه مصنع  31بمنطمه البتروكٌماوٌات  -المنطمه الصناعٌه  -وادى
النطرون -
 - 8بابلو لتصنٌع الحلوٌات و الشٌكوالته  Pabloلصاحبها ٌ :حً حسن دمحم العمٌلً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11971وفً
تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :المركز الرئٌسً و مولع ممارسه النشاط  :الوحده رلم  516بالعمار رلم
6د  -مجمع الصناعات الصؽٌره  -الدخٌله -
 - 9الذهبٌه للمالبس الجاهزه لصاحبها  :نجالء عادل زٌن العرب احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :مرؼم  -العامرٌه -
 - 11درٌمز للمالبس الجاهزه لصاحبها  :اٌمان حلمً السٌد عبد هلل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :النهضه  -العامرٌه -

 11977وفً تارٌخ

 11978وفً تارٌخ

 - 11الصالح لتشكٌل المعادن و الصناعات االسمنتٌه لصاحبها  :صالح دمحم ابراهٌم صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم 11862
وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :مولع ممارسه النشاط االول:المطعه رلم  115أ بالمرحله الثانٌه
بؤرض المنطمه الصناعٌه  -وادي النطرون -
 - 12الصالح لتشكٌل المعادن و الصناعات االسمنتٌه لصاحبها  :صالح دمحم ابراهٌم صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم 11862
وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :مولع ممارسه النشاط االول:المطعه رلم  115أ بالمرحله الثانٌه
بؤرض المنطمه الصناعٌه  -وادي النطرون -
 - 13منشؤة  C.S.Iلالنشاءات والخدمات الصناعٌة والبترولٌة لصاحبها  /عصام امٌن عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2116وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه موق ممارسه النشاط الصناعى  :لطع ارلام ( -8
 )22-21-21-19-11-11-9بلون  -17امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة -
 - 14منشؤة سى اس اى للمماوالت والخدمات الصناعٌة  C.S.I contracting and servicesfor industryلصاحبها  /عصام
امٌن عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2116وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر، :
اضافه موق ممارسه النشاط الصناعى  :لطع ارلام (  )22-21-21-19-11-11-9-8بلون  -17امتداد المنطمة الصناعٌة
الرابعة  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة -
 - 15منشؤة  C.S.Iلالنشاءات والخدمات الصناعٌة والبترولٌة لصاحبها  /عصام امٌن عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2116وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :شارع مصطفى ماهر  -جلٌم  -اول الرمل -
 - 16منشؤة سى اس اى للمماوالت والخدمات الصناعٌة  C.S.I contracting and servicesfor industryلصاحبها  /عصام
امٌن عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2116وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :شارع
مصطفى ماهر  -جلٌم  -اول الرمل -
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 - 17اكسترا برو  Extra Broلصاحبها  :مدحت محمود عبد المتجلً عزب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :ش فندق سمر مون  -البٌطاش  -العجمً  -الدخٌله -

 11988وفً تارٌخ

 - 18اكسترا برو  Extra Broلصاحبها  :مدحت محمود عبد المتجلً عزب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11988وفً تارٌخ
 21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :مولع ممارسة النشاط رلم  3فً  :لطعة األرض رلم (  )4بلون ( - ) 17
المنطمة الصناعٌة (جنوب الثالثة)  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة -
 - 19اكسترا برو  Extra Broلصاحبها  :مدحت محمود عبد المتجلً عزب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11988وفً تارٌخ
 21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :مولع ممارسة النشاط رلم  3فً  :لطعة األرض رلم (  )4بلون ( - )17
المنطمة الصناعٌة (جنوب الثالثة)  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة -
 - 21نورجٌن فودز للصناعات الؽذائٌة لصاحبها  :خالد بن سلطان بن عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11991وفً
تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :شارع الملن حفنً  -المندرة لبلً  -لسم المنتزة ثان  -اإلسكندرٌة- .
المنتزه -
 - 21حور لتصنٌع و فرز و دش المحاصٌل الزراعٌه لصاحبها  :دمحم عبد العزٌز كامل عبد الحمٌد عكاشه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده
برلم  11998وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :المطعه رلم  - 113المنطمه الصناعٌه  -حوش
عٌسى -
 - 22عالٌا للتنمٌة واالستثمار لصاحبها  /عٌسى مرزوق حمد مطراوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  6114وفً تارٌخ
 21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون مركز ادارة الشركه الرئٌسى فى  :شارع شركه المٌاه المدٌمة بالعامرٌة
 -عزبة التمٌر  -اول العامرٌة

 - 23الفرج للمالبس لصاحبها  :محسن فراج دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12111وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :الوحده رلم  113عمار 6د  -مجمع الصناعات الصؽٌره  -شارع المدٌنه  -البٌطاش  -الدخٌله -
 - 24السمالوسى للخدمات البترولٌه لصاحبها  :فتح هللا مإمن جبرٌل جاد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12113وفً تارٌخ
 21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :المثانً  -الكٌلو  52ملن عاطؾ عمر توفٌك  -مرسى مطروح -
 - 25إلكتروتاج  Electrotagلصاحبها  :دمحم عادل عبد الؽفور الدمنهوري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :ش فإاد جرجس  -بولكلً  -الرمل -

 12118وفً تارٌخ

 - 26جنرال للنمل البرى (لصاحبها /ابراهٌم فرج ابراهٌم خالد )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11743وفً تارٌخ
 21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :المركز الرئٌسً لل ُمنشؤة و مولع ممارسة النشاط بعد التعدٌل :
 85شارع خلٌل حمادة  -لسم أول المنتزة  -شمة  6الدور األول علوي  -برج سراي سانتا فٌرونا -

 - 27جنرال لإلستثمار لصاحبها  /إبراهٌم فرج إبراهٌم خالد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11743وفً تارٌخ  21181125تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :المركز الرئٌسً لل ُمنشؤة و مولع ممارسة النشاط بعد التعدٌل :
 85شارع خلٌل حمادة  -لسم أول المنتزة  -شمة  6الدور األول علوي  -برج سراي سانتا فٌرونا -

 - 28شاذلً للتطوٌر و دعم رٌاده االعمال  ENTREPRENEURSHIP INNOVATIONS AND SHAZLEYلصاحبها :
محمود شاذلً حسن دمحم النجار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12129وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتؤشٌر ، :ش النبوي المهندس  -برج جوهرة المهندس  -المندره لبلً  -المنتزه -
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 - 29الشافعى لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة لصاحبها  :محمود جمال الدٌن محمود مرسى على الشافعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 12138وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :المركز الرئٌسً  :وممرها االداري الكائن فى حوش 162
فرع - 9المنطمة  - 2منطمة بهٌج  -برج العرب -
 - 31نجمة الجوهرة لتصنٌع الطحٌنة والزٌوت المستخلصة لصاحبها ٌ :اسر جمعه عبد الحمٌد ٌوسؾ الطاٌع  ،تاجر فرد  ،سبك
لٌده برلم  12143وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط :
المطعة  - 96المنطمة الصناعٌة بالطرانة  -حوش عٌسى -
 - 31األنوار لتشكٌل المعادن لصاحبها  :مصطفى جابر دمحم عبدالجابر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :أمام بوابة  8خلؾ مسجد الطلخاوي  -الدخٌله -

 12155وفً تارٌخ

 - 32عزام لتجفٌؾ الحاصالت الزراعٌة لصاحبها  :أحمد عزام حنفى حفنى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12151وفً
تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :المركز الرئٌسً  :وممرها االداري بالعمار ملن أحمد عزام بمرٌة المجد
 أبو بكر الصدٌك -مركز بدر  -كوم حماده -ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1اسامة أنور اسكندر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7326وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :أ-
تخزٌن وبٌع وصٌانة وتاجٌر واستئجار االالت والمعدات والمواد المهمات والكٌماوٌات ولطع الؽٌار وتمدٌم الخدمات الفنٌة
واالستشارٌة وذلن لشركات البترول العاملة فى مصر تحت إشراؾ الهٌئة المصرٌة العامة للبترول فى مجاالت التنمٌب واالستخراج
واالستكشاؾ وشركات الؽاز العاملة تحت إشراؾ الشركة المابضة للؽازات الطبٌعٌة (اٌجاس) وشركات المناطك الحرة والشركات
العاملة خارج جمهورٌة مصر العربٌة ب -تخزٌن وبٌه جمٌع المعدات الخاصة بتولٌد وتوفٌر الطالة الجدٌدة والمتجددة
 - 2اسامة أنور اسكندر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7326وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :وبشرط
التصدٌر بنسبه  %111لخارج البالد نشاط التورٌد المباشر من المورد الخارجى الى العمٌل الخارجى ( خارج البالد ) مباشرة وبما
ٌتفك مع االصناؾ المرخص للمنشاة بمزاولتها وذلن مع مراعا ة ما ٌلى :ممارسة نشاط التخزٌن من خالل مخزن مؽطى -
اشتراطات الحماٌة المدنٌة  -الفصل المالى بٌن النشاطٌن  -ممارسة نشاط الصٌانة خارج النطاق المكانى للمنطمة  -اال ٌمتد نشاط
المنشؤة لنمل الؽاز الطبٌعى
 - 3عالٌا للتنمٌة واالستثمار لصاحبها  /عٌسى مرزوق حمد مطراوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  6114وفً تارٌخ
21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر -1- :استصالح واستزراع االراضى البور والصحراوٌة او احداهما  :أ -استصالح
وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع .ب -استزراع االراضى المستصلحة وذلن كله فٌما الٌزٌد عن
الؾ فدان .وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع  ،وان تستخدم طرق الرى
الحدٌث ولٌس الرى بطرٌك الؽمر -2 .تجارة لطع ؼٌار سٌارات استعمال احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة
 - 4جنرال للنمل البرى (لصاحبها /ابراهٌم فرج ابراهٌم خالد )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11743وفً تارٌخ
21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر - :اإلستثمار العماري بالمدن و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة و
المناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما ً مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزاراء
رلم  351لسنة  2117و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  356لسنة .2118
 -2استصالح واستزراع األراضً البور أو الصحراوٌة :
أ)

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك االساسٌة والتً تجعلها لابلة لإلستزراع.
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إستزراع األراضً المستصلحة.

 - 5جنرال لإلستثمار لصاحبها  /إبراهٌم فرج إبراهٌم خالد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11743وفً تارٌخ 21181125تم
تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر - :اإلستثمار العماري بالمدن و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة و المناطك خارج
الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما ً مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزاراء رلم  351لسنة
 2117و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  356لسنة .2118
 -2استصالح واستزراع األراضً البور أو الصحراوٌة :
أ)

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك االساسٌة والتً تجعلها لابلة لإلستزراع.

ب)

إستزراع األراضً المستصلحة.

ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1الفرج للمالبس لصاحبها  :محسن فراج دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12111وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 2الشافعى لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة لصاحبها  :محمود جمال الدٌن محمود مرسى على الشافعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 12138وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 3إلكتروتاج  Electrotagلصاحبها  :دمحم عادل عبد الؽفور الدمنهوري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12118وفً تارٌخ
21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 4األنوار لتشكٌل المعادن لصاحبها  :مصطفى جابر دمحم عبدالجابر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12155وفً تارٌخ
21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 5خوجة للتصنٌع والتعبئة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11931وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التؤشٌر :استثمار
 - 6جرٌن باور لالنتاج الصناعً و الزراعً لصاحبها  :عماد دمحم علً السنطاوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11948وفً
تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 7حور لتصنٌع و فرز و دش المحاصٌل الزراعٌه لصاحبها  :دمحم عبد العزٌز كامل عبد الحمٌد عكاشه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده
برلم  11998وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 8السمالوسى للخدمات البترولٌه لصاحبها  :فتح هللا مإمن جبرٌل جاد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12113وفً تارٌخ
21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 9اكسترا برو  Extra Broلصاحبها  :مدحت محمود عبد المتجلً عزب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11988وفً تارٌخ
21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 Z - 11فاشون لصاحبها  :دمحم فوزي سٌد احمد مرسً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11946وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
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 - 11بابلو لتصنٌع الحلوٌات و الشٌكوالته  Pabloلصاحبها ٌ :حً حسن دمحم العمٌلً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11971وفً
تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 12الشمس للمماوالت العامة لصاحبها  :احمد كامل زٌن الدٌن زٌن الدٌن على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11941وفً
تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 13اٌجً بالست للصناعات البالستٌكٌه و مستلزمات الري
الحدٌث لصاحبها  :رامً دمحم منٌر مرسً عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11951وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 14الصالح لتشكٌل المعادن و الصناعات االسمنتٌه لصاحبها  :صالح دمحم ابراهٌم صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم 11862
وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 15اكسترا برو  Extra Broلصاحبها  :مدحت محمود عبد المتجلً عزب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11988وفً تارٌخ
21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 16نورجٌن فودز للصناعات الؽذائٌة لصاحبها  :خالد بن سلطان بن عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11991وفً
تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 17شاذلً للتطوٌر و دعم رٌاده االعمال  ENTREPRENEURSHIP INNOVATIONS AND SHAZLEYلصاحبها :
محمود شاذلً حسن دمحم النجار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12129وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التؤشٌر :استثمار
 - 18الذهبٌه للمالبس الجاهزه لصاحبها  :نجالء عادل زٌن العرب احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11977وفً تارٌخ
21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 19درٌمز للمالبس الجاهزه لصاحبها  :اٌمان حلمً السٌد عبد هلل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11978وفً تارٌخ
21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 21عزام لتجفٌؾ الحاصالت الزراعٌة لصاحبها  :أحمد عزام حنفى حفنى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12151وفً
تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
 - 21نجمة الجوهرة لتصنٌع الطحٌنة والزٌوت المستخلصة لصاحبها ٌ :اسر جمعه عبد الحمٌد ٌوسؾ الطاٌع  ،تاجر فرد  ،سبك
لٌده برلم  12143وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التؤشٌر :استثمار
ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

 ، - 1فى تارٌخ 21181111 :تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  8577الى :المصرٌه للصناعات و المماوالت
(لصاحبها /فادى نبٌل عدلى جٌد عٌسى)
 ، - 2فى تارٌخ 21181125 :تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  11743الى :جنرال لإلستثمار لصاحبها  /إبراهٌم فرج
إبراهٌم خالد
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم عبد الرازق دمحم عبد العزٌز  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 11325

 - 2دمحم عبد الرازق دمحم عبد العزٌز  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 11325

ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شبكة االستشارٌٌن العرب ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة سبك لٌدها برلم  ، 5215 :وفى تارٌخ  21181114تم
محو/شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفٌة والسٌر فى اجراءات شطب لٌدها من السجل التجارى
 - 2رٌاد الدارة المشروعات ش.م.م  ،شركة مساهمة سبك لٌدها برلم  ، 6479 :وفى تارٌخ  21181116تم محو/شطب
السجل تجدٌد مده التصفٌه تبدأ من تارٌخ التؤشٌر فى السجل التجارى 2118-11-6
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 3المجموعة اإللتصادٌة للتجارة والتوكٌالت ( رٌتال ) ش.م.م  ،شركة مساهمة سبك لٌدها برلم  ، 5436 :وفى تارٌخ
 21181117تم محو/شطب السجل وضع الشركة تحت التصفٌة
 - 4الماطرجى لعموم التجارة والتوزٌع ش.ذ.م.م  -ولؾ التعامل لورود استعالم امنى ؼٌر طٌب للسٌد  /رامز جمٌل  ,السٌد/
نعمان دمحم  ،ذات مسئولٌة محدودة سبك لٌدها برلم  ، 6687 :وفى تارٌخ  21181117تم محو/شطب السجل تم وضع الشركة
تحت التصفٌة
 - 5ماسن لحلول الطاله  -ماسن جروب  ،شركة مساهمة سبك لٌدها برلم  ، 11524 :وفى تارٌخ  21181118تم
محو/شطب السجل محو المٌد برلم  834فى  2118-11-8لنمله لمحافظه الماهرة
 - 6ماسن لحلول الطاله  -ماسن جروب  ،شركة مساهمة سبك لٌدها برلم  ، 11524 :وفى تارٌخ  21181118تم
محو/شطب السجل محو المٌد برلم  834فى  2118-11-8لنمله لمحافظه الماهرة
 - 7إم كى إس لالستثمار الزراعى ش.م.م  ،شركة مساهمة سبك لٌدها برلم  ، 11524 :وفى تارٌخ  21181118تم
محو/شطب السجل محو المٌد برلم  834فى  2118-11-8لنمله لمحافظه الماهرة
 - 8إم كى إس لالستثمار الزراعى ش.م.م  ،شركة مساهمة سبك لٌدها برلم  ، 11524 :وفى تارٌخ  21181118تم
محو/شطب السجل محو المٌد برلم  834فى  2118-11-8لنمله لمحافظه الماهرة
 - 9اتش اس بى سى مصر  ،شركة مساهمة سبك لٌدها برلم  ، 871 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل محو
لٌد الفرع
 - 11المهندسٌن للتجارة والمماوالت ش.م.م  ،شركة مساهمة سبك لٌدها برلم  ، 1437 :وفى تارٌخ  21181112تم
محو/شطب السجل وضع الشركة تحت التصفٌة
 - 11زاخر الدولٌة للخدمات البحرٌة والبترولٌة ش.م.م منطمة حرة خاصة  ،شركة مساهمة سبك لٌدها برلم ، 165985 :
وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب السجل وضع الشركة تحت التصفٌة
 - 12برٌلٌنس جروب للتجارة والتورٌدات  Brilliance Group For Trade & Procurementش.م.م  ،شركة مساهمة
سبك لٌدها برلم  ، 4132 :وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب السجل وضع الشركة تحت التصفٌة
 - 13بانوراما جلوبال للتنمٌة العمارٌة والسٌاحٌة ش.م.م  ،شركة مساهمة سبك لٌدها برلم  ، 4983 :وفى تارٌخ 21181126
تم محو/شطب السجل
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1فخري رجب عبد الداٌم اسماعٌل النجار و شركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  11881،وفً تارٌخ  21181111،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  12129110111،جنٌه
 - 2الضباب للمماوالت العامة والتورٌدات شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
 11623،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 2111110111،جنٌه
 - 3ابراهٌم عطٌه ابراهٌم عطٌه وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  9148،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  3111110111،جنٌه
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 4فوزي عبد الحمٌد مصطفً طه وشرٌكه  -المصرٌه السوٌسرٌه لتصنٌع منتجات االلبان توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 9148،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 3111110111،
جنٌه
 - 5ابراهٌم عطٌه ابراهٌم عطٌه وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  9148،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  3111110111،جنٌه
 - 6دمحم فتحى دمحم شٌحة وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  3364،وفً تارٌخ  21181117،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5811110111،جنٌه
 - 7دمحم فتحى دمحم شٌحة وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  3364،وفً تارٌخ  21181117،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5811110111،جنٌه
 - 8دمحم فتحى دمحم شٌحة وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  3364،وفً تارٌخ  21181117،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5811110111،جنٌه
 - 9نوتٌلوبٌا لالؼذٌة والمشروبات وإدارة المشروعات  NUTELLOPIAش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم 7135،
وفً تارٌخ  21181112،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  17111110111،جنٌه
 - 11نوتٌلوبٌا لالؼذٌة والمشروبات وإدارة المشروعات  NUTELLOPIAش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
 7135،وفً تارٌخ  21181112،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 17111110111،جنٌه
 - 11ناٌل جاردن للصناعات الؽذائٌة ( الدسولً دمحم المرسً شحاته و شرٌكه) شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  11384،وفً
تارٌخ  21181112،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  51111110111،جنٌه
 - 12المصرٌة السعودٌة للمستلزمات واالجهزة الطبٌة ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  7331،وفً تارٌخ
 21181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  6111110111،جنٌه
 - 13المصرٌة السعودٌة للمستلزمات واالجهزة الطبٌة ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  7331،وفً تارٌخ
 21181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  6111110111،جنٌه
 - 14ساب للتوكٌالت التجارٌة  SAB Trading Agencyش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  6286،وفً تارٌخ
 21181115،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
 - 15دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان وشرٌكٌه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  8219،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  4111110111،جنٌه
 - 16دمحم عبد الخالك السٌد ابو زٌان وشرٌكٌه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  8219،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  4111110111،جنٌه
 - 17دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان وشركاة  -شركة توصٌة بسٌطة  .شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  8219،وفً تارٌخ
 21181122،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  4111110111،جنٌه
 - 18دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان وشرٌكتة (توصٌه بسٌطة ) شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  8219،وفً تارٌخ
 21181122،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  4111110111،جنٌه
 - 19دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان وشرٌكٌه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  8219،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  4111110111،جنٌه
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 - 21دمحم عبد الخالك السٌد ابو زٌان وشرٌكٌه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  8219،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  4111110111،جنٌه
 - 21دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان وشركاة  -شركة توصٌة بسٌطة  .شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  8219،وفً تارٌخ
 21181122،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  4111110111،جنٌه
 - 22دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان وشرٌكتة (توصٌه بسٌطة ) شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  8219،وفً تارٌخ
 21181122،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  4111110111،جنٌه
 - 23النوبارٌة أورجنن لإلستٌراد والتصدٌر  Nobaria Organic company for import and Exportذات مسئولٌة محدودة
 ،سبك لٌدها برلم  7417،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 31111110111،جنٌه
 - 24النوبارٌة أورجنن لإلستٌراد والتصدٌر  Nobaria Organic company for import and Exportذات مسئولٌة محدودة
 ،سبك لٌدها برلم  7417،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 31111110111،جنٌه
 - 25راكودس للمالحة ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  8444،وفً تارٌخ  21181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 26راكوتٌس للمالحة ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  8444،وفً تارٌخ  21181127،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 27راكودس للمالحة ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  8444،وفً تارٌخ  21181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 28راكوتٌس للمالحة ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  8444،وفً تارٌخ  21181127،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 29ماس ترٌد لالستثمار والتجارة ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  3936،وفً تارٌخ  21181129،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التؤشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ساب للتوكٌالت التجارٌة  SAB Trading Agencyش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  6286وفً تارٌخ
 21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع الكائن فى  22شارع امٌن فكرى محطة الرمل -
 - 2ساب للتوكٌالت التجارٌة  SAB Trading Agencyش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  6286وفً تارٌخ
 21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع الكائن فى  :المراكبٌة المدٌمة  -حى طلعت حرب  -مركز الدوار -
( صٌدلٌة الدكتور دمحم حسن )
 - 3الواحه للتنمٌة الزراعٌه والصناعٌة ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  6876وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط الصناعى الثالث (الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج
وؼربلة وحفظ وتجمٌد وتبرٌد الحاصالت الزراعٌة والخضروات والفاكهة ) فى :المنطمة الصناعٌة الثانٌة  -لطعة رلم  - 231مدٌنة
النوبارٌة الجدٌدة
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 First Pharma group - 4فرٌست فارما جروب ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  9869وفً تارٌخ
 21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون المركز الرئٌسى فى  :لرٌة عمر مكرم  -مدخل كوبرى مكرم -بدر -
 - 5الترا للصناعات الهندسٌة  ، ULTRAذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  11282وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون مركز ىادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى ومولع ممارسة النشاط الصناعى فى العنوان
التالى  :بلون  71شرق المنطمه الصناعٌة الثانٌة  -لسم برج العرب -
 - 6فلوكٌجر جروب للتجارة والصناعة  FLUCKIGERش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  6149وفً تارٌخ
 21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع فى  :المحل رلم ( )1الكائن بالعمار  214شارع بور سعٌد  -سٌدى
جابر -
 - 7فلوكٌجر جروب للتجارة والصناعة  FLUCKIGERش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  6149وفً تارٌخ
 21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع فى  :المحل رلم ( )4الكائن فى  13ش البكباشى محمود العٌسوى
متفرع من شارع دمحم نجٌب  -سٌدى بشر بحرى -
 - 8شركه المكتب التجاري الدولً لالستشارات و التدرٌب (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون مركز الشلركه الرئٌسى فى

 11545وفً

-

78ش عبد السالم عارؾ  -الدور االول  -جلٌم  -الرمل -
 - 9اوشن اكسبرٌس شٌبنج ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتؤشٌر 38 ، :شارع السلطان حسٌن  -العطارٌن -

 1422وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,

 - 11شط االسكندرٌة الدارة المنشآت السٌاحٌة ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  9231وفً تارٌخ  21181117تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع للشركه فى :مولؾ انتظار سٌارات سعد زؼلول  -بنطاق لسم العطارٌن -
 - 11شط االسكندرٌة الدارة المنشآت السٌاحٌة ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  9231وفً تارٌخ  21181117تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع  :شاطئ العصافرة الؽربً  -بنطاق حى المنتزة ثانى
 - 12شط االسكندرٌة الدارة المنشآت السٌاحٌة ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان ممشى كٌلوباترا  -بنطاق حى شرق

 9231وفً تارٌخ  21181117تم

 - 13ولٌد السباعى السباعى طلبه وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  11611وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :شارع الوكالة امام سوق وكاله العامرٌة الجدٌدة  -اول العامرٌة
 - 14دمحم ابراهٌم دمحم سمن و شرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  11882وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتؤشٌر ، :مولع ممارسة النشاط والمركز الرئٌسى للشركة :الدور االول علوى بالمبنى عمار ص  2اسم الشارع حوض
بحٌرة مرٌوط نمرة - 8لسم محرم بن

 - 15محمود عبد الحفٌظ احمد وشرٌكٌه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  11882وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتؤشٌر ، :مولع ممارسة النشاط والمركز الرئٌسى للشركة :الدور االول علوى بالمبنى عمار ص  2اسم الشارع حوض
بحٌرة مرٌوط نمرة - 8لسم محرم بن
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ٌ - 16وسؾ سالمة عٌاد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  318وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتؤشٌرٌ ، :كون المركز الرئٌسى للشركة فى  :لطعة 19و 21بلون  4منطمة الورش والمخازن شرق المنطمة الثانٌة برج العرب
 - 17كلوراما للبوٌات وكٌماوٌات مواد البناء ( المصرٌة االنجلٌزٌة للبوٌات ) ش.م.م لانون  159لسنة  ، 1981توصٌة بسٌطة ،
سبك لٌدها برلم  318وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون المركز الرئٌسى للشركة فى  :لطعة
19و 21بلون  4منطمة الورش والمخازن شرق المنطمة الثانٌة برج العرب
ٌ - 18وسؾ سالمة عٌاد وشركاه  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  318وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتؤشٌرٌ ، :كون المركز الرئٌسى للشركة فى  :لطعة 19و 21بلون  4منطمة الورش والمخازن شرق المنطمة الثانٌة برج العرب
 - 19كلوراما للبوٌات وكٌماوٌات مواد البناء ( المصرٌة االنجلٌزٌة للبوٌات ) ش.م.م لانون  159لسنة  ، 1981شركة مساهمة ،
سبك لٌدها برلم  318وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون المركز الرئٌسى للشركة فى  :لطعة
19و 21بلون  4منطمة الورش والمخازن شرق المنطمة الثانٌة برج العرب
 - 21سنابل الخٌر لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  6631وفً تارٌخ
 21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع  :اول شارع البٌطاش  -البٌطاش  -لسم الدخٌلة -
 - 21إم كى إس لالستثمار الزراعى ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  11524وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون مركز ادارة الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً فً العنوان التالً  :شمة  3عمارة  618زهراء
مدٌنة نصر  -مدٌنة نصر اول  -الماهرة .
 - 22ماسن لحلول الطاله  -ماسن جروب  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  11524وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون مركز ادارة الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً فً العنوان التالً  :شمة  3عمارة  618زهراء
مدٌنة نصر  -مدٌنة نصر اول  -الماهرة .
 - 23الشعلة اللحاق العمالة المصرٌة بالخارج ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  3894وفً تارٌخ
 21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون مركز الشركة الرئٌسً ومولع مزاولة النشاط فً :
الشمة الكائنة بالدور الثانً شمه 11- 6من شارع  45مٌامً -

 - 24ولٌد السباعى السباعى طلبه وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  11611وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :المحالت أرلام  - 24 ، 3سوق الجملة  -العامرٌة أول  -االسكندرٌة
 - 25ارجلٌنى لالستٌراد والتصدٌر ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  5934وفً تارٌخ  21181111تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع  :بلون  4-3شارع العشرٌن  -موازى لسكه حدٌد المبارى  -سٌدى جابر -
 - 26همبكه الداره الكافٌترٌات -HAMBAKAش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  5934وفً تارٌخ
 21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع  :بلون  4-3شارع العشرٌن  -موازى لسكه حدٌد المبارى  -سٌدى
جابر -
 - 27مالٌبو ألدارة المنشؤت السٌاحٌة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  7126وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون مولع ممارسة النشاط االول فً  :كافترٌا ممر اسبورتنج بنطاق حى شرق
 - 28فاٌن فاشون ترٌد ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  1614وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتؤشٌر ، :اضافه فرع  :الوحدة رلم  - E48- E49مٌراج مول التجمع االول  -طرٌك مصر السوٌس الصحراوى -الماهرة
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 - 29فاٌن فاشون ترٌد ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  1614وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتؤشٌر ، :اضافه فرع الكائن فى الوحده رلم  - 1195الدور االرضى  -مشروع سٌتى ستارز  -شارع عمر بن الخطاب  -مدٌنة
نصر  -الماهرة
 - 31فاٌن فاشون ترٌد ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  1614وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتؤشٌر ، :حذؾ الفرع الكائن فى :مشروع سٌتى ستارز وحدة  1199شارع عمر بن الخطاب  -مدٌنة نصر
ٌ - 31ونٌفرسال لخدمات االمن والحراسه ونمل االموال Universal For Security Guardian Services & Cashintransit
 ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  6914وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :تعدٌل عنوان الفرع
الى العمار رلم 21ش الدكتور ٌحٌى المشد  -سموحه  -لسم سٌدى جابر -
 - 32اكوان مصر للخدمات واالستثمار العمارى  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  6914وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :تعدٌل عنوان الفرع الى العمار رلم 21ش الدكتور ٌحٌى المشد  -سموحه  -لسم سٌدى جابر -
 - 33معمل للتنمٌة ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  9136وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتؤشٌر ، :اضافه فرع للشركه فى  :الشمة الكائنة بالدور الثامن الشمه رلم  813عمارة التولٌب ازهار السراٌة تماطع شارع فوزى
معاذ مع البرت االول سموحه لسم سٌدى جابر -
 - 34براند للبصرٌات  BRAND OPTICALش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  11392وفً تارٌخ  21181114تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :الموافمه على افتتاح فرع للشركة بالعنوان  64شارع جالل حماد  -عصافرة بحرى  -لسم
المنتزة -
 - 35براند للبصرٌات  BRAND OPTICALش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  11392وفً تارٌخ  21181114تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :الموافمه على افتتاح فرع للشركة بالعنوان الوحدة رلم  55بمشروع سٌتى سكوٌر مول -
 - 36الممة للبصرٌات والعدسات الطبٌة ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  1495وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع جدٌد للشركة ( الممه  -العجمى ) الكائن فى مستشفى مبرة العصافرة  -ؼرب  -مٌدان ن
 21طرٌك االسكندرٌة مطروح الساحلى -
 - 37شركه السوٌس االلكترونٌه  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  161416وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع الكائن فى  :مكتب المسم االلكترونى  42ش سعد زؼلول -
 - 38شركه رادٌو هوالند مصر ش.م.م .منطمة حرة خاصة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  161416وفً تارٌخ
 21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع الكائن فى  :مكتب المسم االلكترونى  42ش سعد زؼلول -
 - 39شركه السوٌس االلكترونٌه  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  161416وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فروع : 2جمالون ٌبلػ مساحته 211م 2بمبنى ورشة شركه االعمال الهندسٌة البورسعٌدٌة بشارع شهداء
الٌمن خارج الدائرة الجمرجٌة امام باب  9جنوب مٌناء بورفٌك
 - 41شركه رادٌو هوالند مصر ش.م.م .منطمة حرة خاصة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  161416وفً تارٌخ
 21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فروع : 2جمالون ٌبلػ مساحته 211م 2بمبنى ورشة شركه االعمال
الهندسٌة البورسعٌدٌة بشارع شهداء الٌمن خارج الدائرة الجمرجٌة امام باب  9جنوب مٌناء بورفٌك
 - 41ناٌل جاردن للصناعات الؽذائٌة ( الدسولً دمحم المرسً شحاته و شرٌكه)  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  11384وفً
تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :شمة رلم  2الدور الثالث  -عمار الشرٌفٌن  -الحى الثامن  -مدٌنة 6
اكتوبر  -لسم اول اكتوبر -
 - 42ماؾ للصناعات الهندسٌة والبترولٌة  ، MAAF For Engineering and Petroleum Industries Companyشركة
مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  7152وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون مركز ادارة الشركه
الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط الصناعى فى المطعه رلم  3بلون  11جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة مدنٌة برج العرب الجدٌدة -
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 - 43شركة الهبٌدي لالستثمار (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر 48 ، :شارع شعراوى  -لوران -

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت
 11659وفً تارٌخ  21181118تم

 - 44الشمس الٌؾ لالستثمار و التنمٌه المستدامه  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  11994وفً تارٌخ  21181119تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :شارع المركز عمارة (  ) 62مدخل (ب) امام مسجد التائبٌن او السجل المدنى -مركز ابو
حمص -
 - 45المدٌنة لطب االخصاب ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  5574وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتؤشٌر 41 ، :تماطع شارع توت عنخ امون مع شارع فوزى معاذ  -سموحه  -سٌدى جابر -
 - 46مركز رٌفٌٌرا للخدمات التعلٌمٌة وتنمٌة الموارد البشرٌة Riviera Centre RC
ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  6999وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر، :
الؽاء الفرع الكائن فى  :الوحدة رلم ( )317بالدور الثالث علوى  -مدخل ( أ ) الكائن بالعمار ( )8شارع كلٌة الطب  -العطارٌن -
 - 47حسن على حسن وشرٌكٌة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  11219وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتؤشٌر ، :المركز الرئٌسى للشركة ومولع ممارسة النشاط  :المطعة رلم  -21بلون  -9المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة -
مدٌنة برج العرب الجدٌدة -
 - 48رانٌا خمٌس على وشرٌكٌها  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  11219وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتؤشٌر ، :المركز الرئٌسى للشركة ومولع ممارسة النشاط  :المطعة رلم  -21بلون  -9المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة -
مدٌنة برج العرب الجدٌدة -
 - 49الدٌوان لالؼذٌة والمشروبات ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  11363وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون مركز ادارة الشركه الرئٌسى فى 418 :طرٌك الجٌش  -لوران -
 - 51الدٌوان لالؼذٌة والمشروبات  -بابلو ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  11363وفً تارٌخ  21181119تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون مركز ادارة الشركه الرئٌسى فى 418 :طرٌك الجٌش  -لوران -
 - 51سحر الماسه للعطور ش.م.م-تم الؽاء الفرع  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  11643وفً تارٌخ  21181119تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :تم الؽاء لٌد الفرع الكائن  /محل بالعمار رلم  24شارع سعد زؼلول-العطارٌن-االسكندرٌه
 - 52النهضة للخدمات الطبٌة والرعاٌة الصحٌة ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  5379وفً تارٌخ
 21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع للشركه بالعنوان الكائن  :شمه بالدور الثانى فى برج الصفوة
الشارع المتفرع منه شارع المركز اعلى كافتٌرٌا الصفوة  -ابو المطامٌر -
 - 53الحكمة إلدارة المراكز الطبٌة المتخصصة ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  5379وفً تارٌخ
 21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع للشركه بالعنوان الكائن  :شمه بالدور الثانى فى برج الصفوة
الشارع المتفرع منه شارع المركز اعلى كافتٌرٌا الصفوة  -ابو المطامٌر -
 - 54مركز رٌفٌٌرا للخدمات التعلٌمٌة وتنمٌة الموارد البشرٌة -Riviera Centre RCتم الؽاء الفرع  ،ذات مسئولٌة محدودة ،
سبك لٌدها برلم  6999وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /الوحدة
رلم ( )317بالدور الثالث علوى  -مدخل ( أ ) الكائن بالعمار ( )8شارع كلٌة الطب  -العطارٌن -
 - 55هابى هاوس للصناعة و تجارة المفروشات  Happy House For Industry And Furnishing Tradingش.م.م  ،شركة
مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  9393وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع للشركه  :امام
شارع العوضى  -شارع البٌطاش الرئٌسى  -لسم الدخٌلة -
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 - 56هابى هاوس للصناعة و تجارة المفروشات  Happy House For Industry And Furnishing Tradingش.م.م  ،شركة
مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  9393وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع  :شارع العاشر
من رمضان  -لسم الحامول -كفر الشٌخ
 - 57هابى هاوس للصناعة و تجارة المفروشات  Happy House For Industry And Furnishing Tradingش.م.م  ،شركة
مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  9393وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :اضافه فرع بجوار محل
الحداد خلؾ باتا امام المسجد الجدٌد  -المنزلة  -الدلهلٌة
 - 58مستشفى الزهور ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم
الـتؤشٌر ، :أضافة الفروع للمستشفى وهى كالتالى-:

 1697وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

-1الشمه رلم ( )3بالدور االول العلوى بعد المٌزان والشمه تمع على ناصٌة العمار ومطلة على الشارعٌن بالعمار رلم  24تنظٌم
شارع  594سٌدى بشر لبلى -والمطل على تماطع شارع عمل باشا وشارع لمعى
 - 59مستشفى الزهور ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  1697وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتؤشٌر ، :أضافة الفروع للمستشفى وهى كالتالى -:رلم 2الشمه بالدور االرضى  -ببرج مروان على شارع مسجد التائبٌن وشارع
لمعى بسٌدى بشر والمعطى لها رلم (17أ) تنظٌم شارع  - 597لسم المنتزه -
 - 61مستشفى الزهور ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  1697وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الشمه رلم ( )2بالدور االول العلوى بالعمار رلم  17شارع نمرة
الـتؤشٌر ، :أضافة الفروع للمستشفى وهى كالتالى-3 -:
 597سابما وحالٌا شارع لمعى والشمه تمع على شارع  596سابما وحالٌا شارع لمعى مباشرة -لسم المنتزه اول-
 - 61بٌلٌؾ للصناعة والتجارة
BELIEVE MANUFACTURING AND TRADING CO
ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  9114وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع
للشركة  :ابمحافظه الجٌزة الوحدة رلم  B057الكائنة فى الطابك االرضى  -مركز مول مصر  -طرٌمالواحات امام مدٌنه االنتاج
االعالمى 6-اكتوبر
 - 62كاتل الند النتاج وتصنٌع اللحوم (ش.م.م)  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  11296وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :مولع ممارسه النشاط (تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات )  -:الكٌلو  - 46ؼرب الطرٌك الصحراوى -
اسكندرٌة الماهرة الصحراوى -مركز العامرٌة -
International Brightness
 - 63شركة اكادٌمٌة إشرالة الدولٌة للتدرٌب اإلحترافً
 Academyش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  11821وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتؤشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شارع عرابى  -ارض المٌرى  -عمارة الشروق  -الدورالثالث  -اعلى مركز اسامه العبد لالشعة -
دمنهور -
 - 64مانتران ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  89873وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع للشركة ( ممرادارى ) كائن بالمبنى الممام على لطعه االرض رلم (  ) 38ضمن المطعه رلم ( )1بالمنطمه
الصناعٌة (7أ ) منطمه زٌزٌنٌا سابما بمدٌنة العاشر من رمضان  -طرٌك الماهرة  -االسماعٌلٌة -
 - 65مانتران (شركة مساهمة مصرٌة)  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  89873وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع للشركة ( ممرادارى ) كائن بالمبنى الممام على لطعه االرض رلم (  ) 38ضمن المطعه
رلم ( )1بالمنطمه الصناعٌة (7أ ) منطمه زٌزٌنٌا سابما بمدٌنة العاشر من رمضان  -طرٌك الماهرة  -االسماعٌلٌة -
 - 66مانتران شركة مساهمة مصرٌة  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  89873وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع للشركة ( ممرادارى ) كائن بالمبنى الممام على لطعه االرض رلم (  ) 38ضمن المطعه
رلم ( )1بالمنطمه الصناعٌة (7أ ) منطمه زٌزٌنٌا سابما بمدٌنة العاشر من رمضان  -طرٌك الماهرة  -االسماعٌلٌة -
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 - 67مانتران ش.ذ.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  89873وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع للشركة ( ممرادارى ) كائن بالمبنى الممام على لطعه االرض رلم (  ) 38ضمن المطعه رلم ( )1بالمنطمه
الصناعٌة (7أ ) منطمه زٌزٌنٌا سابما بمدٌنة العاشر من رمضان  -طرٌك الماهرة  -االسماعٌلٌة -
 - 68مانتران (شركة مساهمة مصرٌة)  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  89873وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع للشركة ( ممرادارى ) كائن بالمبنى الممام على لطعه االرض رلم (  ) 38ضمن المطعه رلم ()1
بالمنطمه الصناعٌة (7أ ) منطمه زٌزٌنٌا سابما بمدٌنة العاشر من رمضان  -طرٌك الماهرة  -االسماعٌلٌة -
 - 69مانتران شركة مساهمة مصرٌة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  89873وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع للشركة ( ممرادارى ) كائن بالمبنى الممام على لطعه االرض رلم (  ) 38ضمن المطعه رلم ()1
بالمنطمه الصناعٌة (7أ ) منطمه زٌزٌنٌا سابما بمدٌنة العاشر من رمضان  -طرٌك الماهرة  -االسماعٌلٌة -
 - 71مانتران ش.ذ.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  89873وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع للشركة ( ممرادارى ) كائن بالمبنى الممام على لطعه االرض رلم (  ) 38ضمن المطعه رلم ( )1بالمنطمه
الصناعٌة (7أ ) منطمه زٌزٌنٌا سابما بمدٌنة العاشر من رمضان  -طرٌك الماهرة  -االسماعٌلٌة -
 - 71مانتران (شركة مساهمة مصرٌة)  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  89873وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع للشركة ( ممرادارى ) كائن بالمبنى الممام على لطعه االرض رلم (  ) 38ضمن المطعه رلم ()1
بالمنطمه الصناعٌة (7أ ) منطمه زٌزٌنٌا سابما بمدٌنة العاشر من رمضان  -طرٌك الماهرة  -االسماعٌلٌة -
 - 72مانتران شركة مساهمة مصرٌة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  89873وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع للشركة ( ممرادارى ) كائن بالمبنى الممام على لطعه االرض رلم (  ) 38ضمن المطعه رلم ()1
بالمنطمه الصناعٌة (7أ ) منطمه زٌزٌنٌا سابما بمدٌنة العاشر من رمضان  -طرٌك الماهرة  -االسماعٌلٌة -
 - 73أٌمن شعبان دمحم خشبه وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  8128وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون للشركه مركز رئٌسى فى  :خلؾ البنن األهلى المدٌم  -كوم حماده -
 - 74أٌمن شعبان دمحم خشبه وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  8128وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون للشركه مركز رئٌسى فى  :خلؾ البنن األهلى المدٌم  -كوم حماده -
 - 75ام .ام .اٌه للتجارة العامة MMA General Tradingش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر 11 ، :شارع كنٌسه االلباط -محطه الرمل -
 - 76ركائز للتجارة والمماوالت  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتؤشٌر 11 ، :شارع كنٌسه االلباط -محطه الرمل -

 7838وفً

 7838وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,

 - 77تى  .اتش  .ام  .جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  2755وفً تارٌخ 21181125
تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :تم الؽاء الفرع الكائن/الحدٌمة الدولٌة  -مجمع مٌراج ممهى ومطعم كارلوس
 - 78اكسبورت كونسبت لإلستٌراد والتصدٌر
 Export Concept For Import And Exportش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  9182وفً تارٌخ 21181125
تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر 11 ، :شارع لرداحى  -الدور االرضى  -شمة رلم  - 1رشدى  -سٌدى جابر -
 - 79هشام دمحم دروٌش وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  11111وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتؤشٌر ، :مولع ممارسة النشاط فى المطعه رلم  5/3ارض النهضه الصناعٌة  -العامرٌة -
 - 81بانوراما جلوبال للتنمٌة العمارٌة والسٌاحٌة ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  4983وفً تارٌخ  21181126تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :محو لٌد الفرع :ممر كامب شٌزار امام كافٌترٌا الرٌحانً طرٌك الجٌش -
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 - 81مٌدى كوزموتٌكا انترناشٌونال  ، MEDI - COSMOTICA INTERNATIONALذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
 11311وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :المركز الرئٌسً ومولع ممارسه النشاط  :لطعة رلم ()15
بلون ( )11المنطمة الصناعٌة (شرق الثانٌة) بمدٌنة برج العرب -
 - 82اٌالند للتوكٌالت التجارٌة ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  6322وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتؤشٌر ، :حجرتٌن من الشمه رلم  11بالدور الرابع بالعمار رلم  26شارع عدن-متفرع من شارع شهاب -المهندسٌن -
الجٌزه
 - 83بٌلٌؾ للصناعة والتجارة
BELIEVE MANUFACTURING AND TRADING CO
ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  9114وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع
للشركة بمحافظه الماهرة بالعنوان المحالت رلم  B44-44االرضى بالمركز التجارى -الرحاب  2بمشروع الرحاب الكائن
بالماهرة الجدٌدة بمحافظه الماهرة الستخدامه فى ؼرض المالبس الجاهزة التى تنتجها
 - 84ساندت للتجارة  SANDT RETAILش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  9378وفً تارٌخ
 21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :ؼلك فرع كائن فى  /المحل الكائن بالطرٌك الدائرى بالمرٌه العاشره -منطمه
مسجد التنعٌم -لسم محرم بن-
 - 85اٌجى براٌت فوندٌشن ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر 8 ، :ش ابن ثابت فلمنج  -لسم الرمل -

 6429وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل

 - 86واٌت لتصنٌع المالبس ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  8834وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :فتح فرع للشركة بالعمار رلم  43شارع الٌاسمٌن  - 7الماهرة الجدٌدة كممر ادارى
 - 87شركة مٌدٌكا فارما للتجاره و التوزٌع و التصدٌر (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  12112وفً
تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :تؽٌٌر عنوان مركز اداره الشركه الرئٌسى لٌصبح بالعنوان :خلؾ رلم 8
شارع مصطفى لطفى المنفلوطى -بولكلى -الرمل -االسكندرٌه
 - 88مستشفً مصطفً النجار التخصصً آلمراض الملب  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  11783وفً تارٌخ
 21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :فرع ادارى  23 /مٌدان التحرٌر -الدور الثالث -
 - 89براٌت سكاٌز لحلول البرمجٌات  - BRIGHT SKIES SOFTWARE SOLUTIONSش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها
برلم  9746وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌر ، :افتتاح فرع للشركه الكائن بالعنوان  g13 /بمبنى
 b115بمنطمهة المرٌة الذكٌة  -طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى  -محافظه الجٌزة
 - 91جلوبال لالستثمار الزراعى ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  4217وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتؤشٌر ، :مولع ممارسة النشاط  :لطعه رلم (263و264و )265من  118اصلٌة والمطعة رلم  13اصلٌة بحوض
ابعادٌة لسٌرزر فوداكى  -نمرة 1
لسم اول الشركة  -ناحٌة النجٌلى واوالد الشٌخ  -مركز ابو المطامٌر -
 - 91اسكندرٌة الرٌاضٌة للخدمات التعلٌمٌة والرٌاضٌة ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  6113وفً تارٌخ
 21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتؤشٌرٌ ، :كون مركز إدارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونً فً العنوان التالى
33:شارع اسماعٌل فهمى  -سموحه  -سٌدى جابر  -شمة616
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
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ــــــــــــــــــــــ

 First Pharma group - 1فرٌست فارما جروب ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  -1تجارة وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة
ومستحضرات التجمٌل .
 -2تجارة وتوزٌع االسمده والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة واالسمده السائله والمركبه N P K
 -3عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات  (.وذلن كله فى حدود المسموح به لانونا )
 -4تجارة وتوزٌع اللماحات البٌطرٌة ومستلزمالت المعامل البٌطرٌة واالعالؾ ومستلزمات االنتاج الداجنى والحٌوانى  -5تجارة
وتوزٌع المراتب والمفروشات -6تجارة وتوزٌع المطهرات ومستحضرات مضاد للجراثٌم  -7استصالح  ،سبك لٌدها برلم 9869
وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 First Pharma group - 2فرٌست فارما جروب ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة واستزراع االارضى الصحراوٌة  -8تجارة
الحدٌد واالسمنت  -9تجارة وتوزٌع المحاصٌل الزراعٌة  -11تجارة الزٌوت والشحوم  -11تجارة وتوزٌع المواد الكٌماوٌة -12
المماوالت العامة  -13تجارة وتوزٌع االدوات الكهربائٌة  .تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  121لسنة 1982فً شؤن تنظٌم أعمال
الوكالة التجارٌة والمانون رلم  121لسنة  1982فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته والٌنشى تؤسٌس الشركة أى حك فى مزاولة
ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات ال  ،سبك لٌدها برلم  9869وفً تارٌخ
21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 First Pharma group - 3فرٌست فارما جروب ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة مختصة وبما الٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة
لهذا الؽرض .
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو
التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج  .كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها
وذلن طبما ً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  ،سبك لٌدها برلم  9869وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر:
ذات مسئولٌة محدودة
 - 4مركز وام الطبى التخصصى ( د  /وفاء حسن محٌلبة وشركائها )  ،توصٌة بسٌطة  .1الامة وتشؽٌل وادارة المراكز الطبٌة
التشخٌصٌة والعالجٌة فى كافة التخصصات الطبٌة  ،مع تخصٌص  %11من طالتها العالجٌة بالمجان .2 .تجارة االجهزة الطبٌة
والعالجٌة والمكمالت الؽذائٌة -3.الامه مستشفٌات متخصصة بشرط ان تمدم ( )%11سنوٌا بالمجان من عدد االسرة التى ٌتم شؽلها
بالنسبة للمستشفى او من الحاالت التى ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العالجٌة اوالتشخٌصٌة لها بالنسبة للمركز  -4.الامه وتشؽٌل
مركز اعداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة .مع التزام الشركة بافراد  ،سبك لٌدها برلم  146992وفً تارٌخ 21181114تم
تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 5مركز وام الطبى التخصصى ( د  /وفاء حسن محٌلبة وشركائها )  ،توصٌة بسٌطة حسابات مالٌة مستملة ومنفصلة ومركز
مالى خاص لكل نشاط على حدة .مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبك لٌدها برلم  146992وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر:
توصٌة بسٌطة
 - 6دمحم ابراهٌم دمحم سمن و شرٌكه  ،شركة تضامن إلامة وتشؽٌل مصنع لخلط وتعبئة البوٌات واالحبار  ،سبك لٌدها برلم
 11882وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة تضامن
 - 7محمود عبد الحفٌظ احمد وشرٌكٌه  ،شركة تضامن إلامة وتشؽٌل مصنع لخلط وتعبئة البوٌات واالحبار  ،سبك لٌدها برلم
 11882وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة تضامن
 - 8إم كى إس لالستثمار الزراعى ش.م.م  ،شركة مساهمة  -1استصالح واستزراع االاراضً البور او الصحراوٌة  ،ومنها -:
(أ) استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لالبلة لالستزراع .
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(ب) استزراع االراضً المستصلحة وذلن كله فٌما ال ٌذٌد عن عشرون الؾ فدان  .وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االرض
مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع  ،وان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر  ،فٌما
عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  ، 356سبك لٌدها برلم
 11524وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 9ماسن لحلول الطاله  -ماسن جروب  ،شركة مساهمة  -1استصالح واستزراع االاراضً البور او الصحراوٌة  ،ومنها -:
(أ) استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لالبلة لالستزراع .
(ب) استزراع االراضً المستصلحة وذلن كله فٌما ال ٌذٌد عن عشرون الؾ فدان  .وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االرض
مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع  ،وان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر  ،فٌما
عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  ، 356سبك لٌدها برلم
 11524وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 11إم كى إس لالستثمار الزراعى ش.م.م  ،شركة مساهمة لسنة  2118وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن .
 - 2تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم .
 - 3تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم .
 - 4إلامة المزارع السمكٌة .
 - 5الهندسة الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة .
 - 6مشروعات االسكان التى ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل الؼراض السكن ؼٌر االدارٌة  ،بشرط أالٌمل عدد  ،سبك لٌدها برلم
 11524وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 11ماسن لحلول الطاله  -ماسن جروب  ،شركة مساهمة لسنة  2118وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن .
 - 2تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم .
 - 3تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم .
 - 4إلامة المزارع السمكٌة .
 - 5الهندسة الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة .
 - 6مشروعات االسكان التى ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل الؼراض السكن ؼٌر االدارٌة  ،بشرط أالٌمل عدد  ،سبك لٌدها برلم
 11524وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 12إم كى إس لالستثمار الزراعى ش.م.م  ،شركة مساهمة تلن الوحدات عن خمسٌن وحدة سكنٌة  ،سواء الٌمت فً شكل بناء
واحد او عدة ابنٌة .
 - 7مشروعات االسكان االجتماعً ومشروعات االسكان الموجهة لمحدودي الدخل .
 - 8االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه
جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117وما ورد بمرار رئٌس
الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
 - 9المراكز التجارٌة  -تجارة الجملة  ،سبك لٌدها برلم  11524وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر:
شركة مساهمة
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 - 13ماسن لحلول الطاله  -ماسن جروب  ،شركة مساهمة تلن الوحدات عن خمسٌن وحدة سكنٌة  ،سواء الٌمت فً شكل بناء
واحد او عدة ابنٌة .
 - 7مشروعات االسكان االجتماعً ومشروعات االسكان الموجهة لمحدودي الدخل .
 - 8االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه
جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117وما ورد بمرار رئٌس
الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
 - 9المراكز التجارٌة  -تجارة الجملة  ،سبك لٌدها برلم  11524وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر:
شركة مساهمة
 - 14إم كى إس لالستثمار الزراعى ش.م.م  ،شركة مساهمة  -تجارة التجزئة  -سالسل االمداد
 -11الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانة محطات الصرؾ الصحً او الصرؾ الصناعً والتنمٌة وتوصٌالتها
 -11تصمٌم او انشاء او انتاج او ادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء والطالة على اختالؾ مصادرها وشبكات توزٌعها
وبٌعها .
 -12إلامة او ادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على
ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون .
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  ،سبك لٌدها برلم  11524وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة
مساهمة
 - 15ماسن لحلول الطاله  -ماسن جروب  ،شركة مساهمة  -تجارة التجزئة  -سالسل االمداد
 -11الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانة محطات الصرؾ الصحً او الصرؾ الصناعً والتنمٌة وتوصٌالتها
 -11تصمٌم او انشاء او انتاج او ادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء والطالة على اختالؾ مصادرها وشبكات توزٌعها
وبٌعها .
 -12إلامة او ادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على
ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون .
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  ،سبك لٌدها برلم  11524وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة
مساهمة
 - 16إم كى إس لالستثمار الزراعى ش.م.م  ،شركة مساهمة والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة
هذه االنسطة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول االعمال الشبٌهة
بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج  ،كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها
او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون واالئحة التنفٌذٌة  ،سبك لٌدها برلم  11524وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 17ماسن لحلول الطاله  -ماسن جروب  ،شركة مساهمة والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه
االنسطة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول االعمال الشبٌهة
بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج  ،كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها
او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون واالئحة التنفٌذٌة  ،سبك لٌدها برلم  11524وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
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 - 18ارجلٌنى لالستٌراد والتصدٌر ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  -1استؽالل وادارة الكافٌترٌات والمطاعم والكوفى شوب- .
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وٌجوز للشركة
أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها
على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج  .كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ً ألحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة  ، .سبك لٌدها برلم  5934وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :ذات مسئولٌة
محدودة
 - 19همبكه الداره الكافٌترٌات -HAMBAKAش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  -1استؽالل وادارة الكافٌترٌات والمطاعم
والكوفى شوب - .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه
األنشطة .وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة
بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج  .كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو
تلحمها بها وذلن طبما ً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  ، .سبك لٌدها برلم  5934وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التؤشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 - 21شركة أٌدج للمطاعم و الكافٌهات .بلون  ( 99ش.م .م) ، EDGE FOR RESTURANTS AND CAFES.BLOOK99
شركة مساهمة أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج  ،كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو
تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  ، .سبك لٌدها برلم  11842وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 21شركة أٌدج للمطاعم و الكافٌهات .بلون  ( 99ش.م .م) ، EDGE FOR RESTURANTS AND CAFES.BLOOK99
شركة مساهمة  -1الامة وتشؽٌل المطاعم الثابتة و الكافٌهات لتمدٌم الوجبات الؽذائٌة الجاهزة بكافة انواعها واشكالها والمشروبات
بكافة انواعها واشكالها ( فٌما عدا المشروبات الكحولٌةوالخمور بانواعها )
 - 2التجاره والتوزٌع والتسوٌك لكافه مستلزمات المطاعم و الكافترٌات  -3عموم االستٌراد و التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة .فً
كل هو مسموح بٌه لانونا -4الامه وادارة مركز العداد وتنمٌة وتتدرٌب الموارد البشرٌة أع -5تنظٌم وعمد الندوات و الإتمرات
والمعارض شرٌطة موافمة هٌئة المعارض  ،سبك لٌدها برلم  11842وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر:
شركة مساهمة
 - 22شركة أٌدج للمطاعم و الكافٌهات .بلون  ( 99ش.م .م) ، EDGE FOR RESTURANTS AND CAFES.BLOOK99
شركة مساهمة و االسواق الدولٌة لكل معرض على حده و تنظٌم ا لدورات التدرٌبٌة  -6بٌع الماكوالت الجاهزة من العجٌن
والحالوٌات والمٌاه الؽازٌة -مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال سارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشره نشاطهامع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط ا ستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه
األنشطة  .وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة
بؤعمالها  ،سبك لٌدها برلم  11842وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 23ام .ام .اٌه للتجارة العامة MMA General Tradingش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة ؼرض الشركة هو  -1 :عموم
المماوالت .
-2
-3

عموم التورٌدات .
التجارة فى معدات المصانع وخطوط االنتاج وكافة مستلزمات التصنٌع  ،ومواد البناء واالالت والخامات الصناعٌة .

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .سبك لٌدها
برلم  7838وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 - 24ركائز للتجارة والمماوالت  ،ذات مسئولٌة محدودة ؼرض الشركة هو  -1 :عموم المماوالت .
-2
-3

عموم التورٌدات .
التجارة فى معدات المصانع وخطوط االنتاج وكافة مستلزمات التصنٌع  ،ومواد البناء واالالت والخامات الصناعٌة .
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مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .سبك لٌدها
برلم  7838وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 - 25ناشٌونال اوٌل وٌل  -فاركو مصر  -منطمة حرة ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة ؼرض الشركة:
الشك التخزٌنً :تخزٌن وبٌع وتؤجٌر واستئجار وصٌانة اآلالت والمعدات والمواد والمهمات والمستلزمات ولطع الؽٌار وتمدٌم
الخدمات الفنٌة واالستشارٌة الالزمة لشركات البترول والؽاز.
وذلن كله للشركات والجهات المعفاة العاملة فً مجال البحث واالستكشاؾ والتنمٌب تحت مظلة وزارة البترول والشركات العاملة
خارج جمهورٌة مصر العربٌة ومشروعات المناطك الحرة ،مع السماح للشركة بالتعامل بنسبة  %21من حجم تعامالتها السنوٌة فً
السوق المحلً مع الجهات والشركات الؽٌر  ،سبك لٌدها برلم  6481وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر:
ذات مسئولٌة محدودة
 - 26ناشٌونال اوٌل وٌل  -فاركو مصر  -منطمة حرة ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة المعفاه العاملة تحت مظلة وزارة البترول.
وذلن مع مراعاة ما ٌلً :ممارسة نشاط التخزٌن من خالل مخزن مؽطً  -اشتراطات الحماٌة المدنٌة  -أال ٌمتد نشاط الشركة لنمل
الؽاز الطبٌعً -شروط المحافظة على البٌئة ومنع التلوث

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، .سبك لٌدها
برلم  6481وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 - 27الملعة لإلستثمار العمارى (ش.م.م)  ،شركة مساهمة ؼرض الشركة هو :
التصدٌر -التوكٌالت التجارٌة -التورٌدات  -المماوالت العامة.
االستثمار العمارى وٌشمل:
 شراء االراضى وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض اعادة بٌعها  ،أو إلامة المنشآت علٌها على اختالؾ أنواعهابؽرض البٌع أو التؤجٌر وكافة أعمال البنٌة األساسٌة لالراضى.
 بناء العمارات بمختلؾ أنواعها ومستوٌاتها (من إسكان إلتصادى أو متوسط أو فاخر أو تجارى أو ادارى) وتملٌكهاأو تؤجٌرها.
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االنسجة والؽزول.
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  ،سبك لٌدها برلم  11178وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة
مساهمة
 - 28الملعة لإلستثمار العمارى (ش.م.م)  ،شركة مساهمة المالبس الجاهزة وإعادة تدوٌر عوادم األلمشة.
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة الت ي تجعلها لابلة لالستزراع  ،واستزراع األراضً المستصلحة فى
حدود ألل من  21111فدان فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس
 .الجمهورٌة رلم  356لسنة 2118
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ،سبك لٌدها
برلم  11178وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 29اكسٌس مٌدل اٌست اوٌل سٌرفٌسز -منطمة حرة ( Access middle east oil services - free zoneش.م.م)  ،شركة
مساهمة تخزٌنوبٌعوتؤجٌرواستئجاروصٌانةوحداتوأجهزةومعداتحفرآبارالبترولوالؽازالبرٌةوالبحرٌةوحفروصٌانةآبارالبترولوالؽازو
آبار المٌاه ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول و األعمال المدنٌة المكملة العمال الحفر و الصٌانة كله للشركات و الجهات المعفاة
العاملة فً مجاالت البحث و االستكشاؾ و التنمٌب تحت مظلة وزارة البترول و الشركات العاملة خارج جمهورٌة مصر العربٌة و
مشروعات المناطك الحرة  ,مع السماح للشركة بالتعامل بنسبة  %21من حجم تعامالتها السنوٌة فً السوق المحلً مع  ،سبك
لٌدها برلم  11361وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 31اكسٌس مٌدل اٌست اوٌل سٌرفٌسز -منطمة حرة ( Access middle east oil services - free zoneش.م.م)  ،شركة
مساهمة الجهات و الشركات ؼٌر المعفاة تحت مظلة وزارة البترول .
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 -6تخزٌن و بٌع و تؤجٌر و استئجار األالت و المعدات و المواد و األجهزة و المهمات و المواد الالزمة الستصالح األراضً و
حفر آبار المٌاه مع لصر التعامل فً هذا الؽرض علً الموات المسلحة فمط .
و ذلن مع مراعاة ما ٌلً -:
"

شروط المحافظة علً البٌئة و منع التلوث .

"

اشتراطات الدفاع المدنً و الحرٌك .

"

مزاولة النشاط من خالل مخزن مؽطً .

التزام الشركة باالحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبك لٌدها برلم  11361وفً تارٌخ
"
21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 31اكسٌس مٌدل اٌست اوٌل سٌرفٌسز -منطمة حرة ( Access middle east oil services - free zoneش.م.م)  ،شركة
مساهمة .
ممارسة نشاط الصٌانة للؽٌر خارج النطاق المكانً للمنطمة  ،سبك لٌدها برلم  11361وفً تارٌخ 21181114تم
"
تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 32المنتجات المصرٌة بالخطوط االٌطالٌة روزارٌو سامبٌٌرى وشركاه ( منطمة حرة عامة )  ،شركة تضامن صناعة المالبس
الجاهزة بجمٌع انواعها ونسج المماش وانتاج المنسوجات والمفروشات وستائر وبشاكٌر من المشة واردة من السوق المحلى او من
الخارج وصناعة الجوارب وذلن مع مراعاة تصدٌر  %111من حجم االنتاج السنوى لخارج البالد  ،سبك لٌدها برلم 134231
وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة تضامن
 - 33فٌشمبر سندرداس وشرٌكه  ،شركة تضامن صناعة المالبس الجاهزة بجمٌع انواعها ونسج المماش وانتاج المنسوجات
والمفروشات وستائر وبشاكٌر من المشة واردة من السوق المحلى او من الخارج وصناعة الجوارب وذلن مع مراعاة تصدٌر
 %111من حجم االنتاج السنوى لخارج البالد  ،سبك لٌدها برلم  134231وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التؤشٌر :شركة تضامن
 - 34فٌشمبر سندرادس وشركاه  ،شركة تضامن صناعة المالبس الجاهزة بجمٌع انواعها ونسج المماش وانتاج المنسوجات
والمفروشات وستائر وبشاكٌر من المشة واردة من السوق المحلى او من الخارج وصناعة الجوارب وذلن مع مراعاة تصدٌر
 %111من حجم االنتاج السنوى لخارج البالد  ،سبك لٌدها برلم  134231وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التؤشٌر :شركة تضامن
 - 35الشمس الٌؾ لالستثمار و التنمٌه المستدامه  ،شركة مساهمة استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها
لابلة لالستزراع .واستزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح
واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس
الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة - .2118تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات  ،سواء كان ذلن
إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم- .تربٌة جمٌع  ،سبك لٌدها برلم  11994وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 36الشمس الٌؾ لالستثمار و التنمٌه المستدامه  ،شركة مساهمة أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو
التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم- .المزارع السمكٌة االستثمار و التسوٌك العمارى  .إنشاء أو إدارة أو تشؽٌل مدارس
ومعاهد التعلٌم الفنً  .إنشاء الجامعات -أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ
أنواعها- .أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها.
إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره  ،سبك لٌدها برلم  11994وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركةمساهمة
 - 37الشمس الٌؾ لالستثمار و التنمٌه المستدامه  ،شركة مساهمة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات- .إدخال البٌانات على
الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة- .أعمال التوصً ؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها- .إنتاج وتطوٌر النظم
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المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها -أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات - .تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول
البٌانات- .االتصاالت وخدمات االنترنت -إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات - .إنشاء
وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة  ،سبك لٌدها برلم  11994وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 38الشمس الٌؾ لالستثمار و التنمٌه المستدامه  ،شركة مساهمة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .سبك لٌدها برلم  11994وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 39الشمس الٌؾ لالستثمار و التنمٌه المستدامه  ،شركة مساهمة فً مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها- .حاضنات
األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال .الامة و تشؽٌل المستشفٌات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصل حة او تشترن باي وجه
من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً
الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،سبك لٌدها برلم  11994وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 41بانمكس للخدمات المالحٌة واالستشارات (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة ؼرض الشركة هو:
* تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من
لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
 -1صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وأنشطة
التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم  ،سبك لٌدها برلم  11332وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :ذات
مسئولٌة محدودة
 - 41بانمكس للخدمات المالحٌة واالستشارات (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة التكنولوجى .
 -2أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها
 -3أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .
 -4إنتاج المحتوى اإللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .
 -5إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .
 -6أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها .
 -7إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب  ،سبك لٌدها برلم  11332وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التؤشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 - 42بانمكس للخدمات المالحٌة واالستشارات (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة علٌها .
 -8أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات .
 -9تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات .
 -11االتصاالت وخدمات االنترنت .
* تمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة للطرق والمبانى والسفن .
* التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة .
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* االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة .
تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شؤن سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال الوكالة
التجارٌة  ،وال  ،سبك لٌدها برلم  11332وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 - 43بانمكس للخدمات المالحٌة واالستشارات (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة ٌنشىء تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة
ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا
الؽرض .
* المماوالت العامة
* التوكٌالت المالحٌة والتخلٌص الجمركى
* خدمات الؽطس واالنماذ
* التورٌدات البحرٌة
* النمل الجماعى البرى للركاب والبضائع ( عدا النمل السٌاحى )
* المٌام بجمٌع أعمال االشؽال البحرٌة
* تمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة للعائمات البحرٌة والحاوٌات
* أعمال الشحن والتفرٌػ والتخزٌن  ،سبك لٌدها برلم  11332وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :ذات
مسئولٌة محدودة
 - 44بانمكس للخدمات المالحٌة واالستشارات (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة للبضائع والمستودعات
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وٌشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .وٌجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها
على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو الخارج  .كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة ، .سبك لٌدها برلم  11332وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :ذات مسئولٌة
محدودة
 - 45الدٌوان لالؼذٌة والمشروبات ش.م.م  ،شركة مساهمة تمدٌم الوجبات والمشروبات الؽذائٌة وادارة المنشات التجارٌة
والكافٌهات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والسارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة  ،سبك لٌدها
برلم  11363وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 46الدٌوان لالؼذٌة والمشروبات  -بابلو ش.م.م  ،شركة مساهمة تمدٌم الوجبات والمشروبات الؽذائٌة وادارة المنشات التجارٌة
والكافٌهات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والسارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة  ،سبك لٌدها
برلم  11363وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 47سافٌتكس لصناعه المالبس وتجهٌزاتها ش.م.م  ،شركة مساهمة -1الامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس والطباعه علٌها
وتطرٌزها وتصدٌرهاوالطباعه على المالبس للشركات االخرى والتشؽٌل للؽٌر مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها ، .سبك لٌدها برلم  11312وفً تارٌخ
21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 48كوزموبان للعبوات الدوائٌة ومستحضرات التجمٌل  ،شركة مساهمة ؼرض الشركة هو إلامة و تشؽٌل مصنع إلنتاج و تعبئة
العبوات الدوائٌة و مستحضرات التجمٌل وتصدٌرها مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط إستصدار
التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة و تصنٌع و تعبئة المنظفات و المطهرات و المعطرات المنزلٌة وملمع األحذٌة و ٌكون
ذلن بالدور الثالث بممر الشركة ، 1سبك لٌدها برلم  2779وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة
مساهمة
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 - 49كوزموبان للعبوات الدوائٌة و مستحضرات التجمٌل
) (Cosmopack for Pharmaceutical Packing & Cosmetics
ش.م.م  ،شركة مساهمة ؼرض الشركة هو إلامة و تشؽٌل مصنع إلنتاج و تعبئة العبوات الدوائٌة و مستحضرات التجمٌل
وتصدٌرها مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة و
تصنٌع و تعبئة المنظفات و المطهرات و المعطرات المنزلٌة وملمع األحذٌة و ٌكون ذلن بالدور الثالث بممر الشركة ، 1سبك لٌدها
برلم  2779وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 51اٌجل مارٌن سٌرفٌس للخدمات البحرٌة  EAGLE MARINE SERVICE COش.م.م  ،شركة مساهمة .1
الخدمات اللوجٌستٌة المتكاملة لشركات البترول والؽاز برا وبحرا وبالموانى واالرصفة .

تمدٌم كافة

أمتالن وتؤجٌر وأستجار وتشؽٌل الوحدات البحرٌة المختصة فى أعمال المطر واالمداد ومناولة المخاطٌؾ ومماومة
.2
الحرائك والتلوث .
.3

أمتالن وتؤجٌر وأستئجار معدات الؽطس والتفتٌش .

.4

أعمال الؽطس واالنماذ والماء االنابٌب والكوابل بؽرض امداد ونمل االنتاج من وحدات البحرٌة .

.5

أعمال التفتٌش والفحص الهندسى البحري .

التورٌدات البحرٌة فى كل ما ٌخص الماكٌنة ومعدات  ،سبك لٌدها برلم  11167وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل
.6
النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 51اٌجل مارٌن سٌرفٌس للخدمات البحرٌة  EAGLE MARINE SERVICE COش.م.م  ،شركة مساهمة السطح على االخص
لشركات البترول .
.7

تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وٌشمل ذلن -:

-

تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ  ,وٌشمل ذلن :

-

صٌانة آبار البترول وتنشٌطها ( الصٌانة المتنملة دون انشاء مركز صٌانة )

-

صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة ( الصٌانة المتنملة دون انشاء مركز صٌانة )

-

حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة الؼراض البترول .

األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  ،سبك لٌدها برلم  11167وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 52اٌجل مارٌن سٌرفٌس للخدمات البحرٌة  EAGLE MARINE SERVICE COش.م.م  ،شركة مساهمة المتنملة دون انشاء
مركزصٌانة .
-

معالجة االسطح من الترسٌبات .

-

الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب االنتاج .

-

الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولى .

.8

التخلٌص الجمركى .

.9

المٌام بجمٌع األشؽال البحرٌة وتشمل -:

-

صٌانة جمٌع المعدات البحرٌة من مكن ومولدات واوناش واجهزة المالحه .
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-

اعمال نظافة عنابر السفن وتنكات ومضخات وضواؼط وتبرٌد وتكٌٌؾ اجهزة المالحة .

-

فن وتثبٌت الحاوٌات على السفن .

تمدٌم لنشات الماطرة والصنادل والمواعٌن  ،سبك لٌدها برلم  11167وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 53اٌجل مارٌن سٌرفٌس للخدمات البحرٌة  EAGLE MARINE SERVICE COش.م.م  ،شركة مساهمة .
-

تعتٌك وتحمٌل وتسمٌؾ البضائع بالساحات وعلى وسائل النمل البرٌة المختلفة .

-

تمدٌم فالٌن ولنشات لنمل الركاب وأفراد أطمم السفن .

-

أعمال الدهان والمراشمة للسفن

مع التزام الشركة بمرار وزٌر النمل رلم  811لسنة . 2116
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة
أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها ،
سبك لٌدها برلم  11167وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 54اٌجل مارٌن سٌرفٌس للخدمات البحرٌة  EAGLE MARINE SERVICE COش.م.م  ،شركة مساهمة على تحمٌك ؼرضها
فى مصر أو فى الخارج  ,كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبمآ ألحكام المانون والئحته
التنفٌذٌة  ، .سبك لٌدها برلم  11167وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 55وورلد مارٌن تكنٌكال لالستشارات  world marine technical for consultingش.م.م  ،شركة مساهمة  -1معاٌنة
ومراجعة وفحص البضائع
 -2تمدٌر االضرار وسحب العٌنات
 -3اعمال العد والحصر
 -4لٌاس ؼاطس السفن
 -5تبخٌر البضائع كل ذلن مع مراعاة:
لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم  351لسنة  2117ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة .2118
"
" أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.
وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو
التً لد تعاونها  ،سبك لٌدها برلم  8179وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 56وورلد مارٌن تكنٌكال لالستشارات  world marine technical for consultingش.م.م  ،شركة مساهمة على تحمٌك
ؼرضها فً مصر أو فً الخارج  ،كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ً ألحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة  ، .سبك لٌدها برلم  8179وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :شركة مساهمة
 - 57اٌجى براٌت فوندٌشن ش.ذ.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة عموم االستٌراد والتصدٌر والتجارة العامة
عموم التورٌدات
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ، .سبك لٌدها
برلم  6429وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التؤشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

82

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ  21181114 :شركة تضامن تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  11513الى :احمد احمد حسن
السحت وشركاه
 ، - 2فى تارٌخ  21181115 :شركة مساهمة تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  1365الى :سارجمٌن للتجارة
Sarreguemines
 ، - 3فى تارٌخ  21181115 :توصٌة بسٌطة تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  3515الى :دمحم عبد العزٌز حامد
ودمحم الصؽٌر دمحم جاد وؼادة بشٌر سعد النجار وشركائهم
 ، - 4فى تارٌخ  21181115 :ذات مسئولٌة محدودة تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  9931الى :الٌكس برو بالست
 ALEX PRO PLAST COش.ذ.م.م
 ، - 5فى تارٌخ  21181116 :توصٌة بسٌطة تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  9148الى :ابراهٌم عطٌه ابراهٌم
عطٌه وشرٌكه
 ، - 6فى تارٌخ  21181117 :شركة تضامن تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  11882الى :دمحم ابراهٌم دمحم سمن و
شرٌكه
 ، - 7فى تارٌخ  21181117 :شركة مساهمة تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  9999الى :ال انور لألساسات
والمماوالت العامة ش م م
 ، - 8فى تارٌخ  21181118 :شركة مساهمة تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  11524الى :ماسن لحلول الطاله -
ماسن جروب
 ، - 9فى تارٌخ  21181112 :ذات مسئولٌة محدودة تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  7838الى :ركائز للتجارة
والمماوالت
 ، - 11فى تارٌخ  21181112 :توصٌة بسٌطة تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  7232الى :ولٌد احمد عبده دمحم
وشركاه
 ، - 11فى تارٌخ  21181119 :توصٌة بسٌطة تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  11219الى :حسن على حسن
وشرٌكٌة
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 ، - 12فى تارٌخ  21181119 :شركة مساهمة تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  1291الى :مود فٌكس للمالبس (
ش  .م  .م ) )MODFEX APPAREL (JOINT STOCK COMPANYبنظام المناطك الحرة الخاصة
 ، - 13فى تارٌخ  21181122 :شركة تضامن تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  8219الى :دمحم عبد الخالك السٌد
ابوزٌان وشرٌكتة (توصٌه بسٌطة )
 ، - 14فى تارٌخ  21181122 :شركة تضامن تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  8219الى :دمحم عبد الخالك السٌد
ابوزٌان وشرٌكتة (توصٌه بسٌطة )
 ، - 15فى تارٌخ  21181129 :شركة مساهمة تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  9462الى :شركة المبطان
للتورٌدات والمماوالت العامة (ش.م.م)
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مدحت مصطفى عطٌة ابراهٌم البمري شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء
اإلسكندرٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 2دمحم السٌد احمد الفمً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11618
 - 3خالد احمد حمدي احمد حمدي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 4أسامة منٌر دمحم ربٌع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11618
 - 5إٌهاب طلعت حسن البنان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 6عالء دمحم إبراهٌم احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11618
 - 7السٌد عبد اللطٌؾ مبرون الصٌفً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 8مدحت مصطفى عطٌة ابراهٌم البمري شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء
اإلسكندرٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 9دمحم السٌد احمد الفمً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11618
 - 11خالد احمد حمدي احمد حمدي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 11أسامة منٌر دمحم ربٌع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11618
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 - 12إٌهاب طلعت حسن البنان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 13عالء دمحم إبراهٌم احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 14السٌد عبد اللطٌؾ مبرون الصٌفً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 15مدحت مصطفى عطٌة ابراهٌم البمري شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس ،
تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 16دمحم السٌد احمد الفمً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس  ،تارٌخ 21181111 :
11618

برلم

 - 17خالد احمد حمدي احمد حمدي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11618
 - 18أسامة منٌر دمحم ربٌع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس  ،تارٌخ 21181111 :
11618

برلم

 - 19إٌهاب طلعت حسن البنان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس  ،تارٌخ 21181111 :
11618
 - 21عالء دمحم إبراهٌم احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس  ،تارٌخ 21181111 :
11618

برلم

برلم

 - 21السٌد عبد اللطٌؾ مبرون الصٌفً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11618
 - 22مدحت مصطفى عطٌة ابراهٌم البمري شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس ،
تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 23دمحم السٌد احمد الفمً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس  ،تارٌخ 21181111 :
11618

برلم

 - 24خالد احمد حمدي احمد حمدي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11618
 - 25أسامة منٌر دمحم ربٌع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس  ،تارٌخ 21181111 :
11618

برلم

 - 26إٌهاب طلعت حسن البنان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس  ،تارٌخ 21181111 :
11618
 - 27عالء دمحم إبراهٌم احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس  ،تارٌخ 21181111 :
11618

برلم

برلم

 - 28السٌد عبد اللطٌؾ مبرون الصٌفً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن هٌئة لناة السوٌس  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11618
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 - 29مدحت مصطفى عطٌة ابراهٌم البمري شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثالً عن الشركة المابضة للنمل
البحري والبري  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 31دمحم السٌد احمد الفمً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الشركة المابضة للنمل البحري والبري  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 31خالد احمد حمدي احمد حمدي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الشركة المابضة للنمل البحري والبري  ،تارٌخ
 21181111 :برلم 11618
 - 32أسامة منٌر دمحم ربٌع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الشركة المابضة للنمل البحري والبري  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 33إٌهاب طلعت حسن البنان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الشركة المابضة للنمل البحري والبري  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 34عالء دمحم إبراهٌم احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الشركة المابضة للنمل البحري والبري  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 35السٌد عبد اللطٌؾ مبرون الصٌفً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الشركة المابضة للنمل البحري والبري ،
تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 36مدحت مصطفى عطٌة ابراهٌم البمري شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثالً عن الشركة المابضة للنمل
البحري والبري  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 37دمحم السٌد احمد الفمً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الشركة المابضة للنمل البحري والبري  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 38خالد احمد حمدي احمد حمدي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الشركة المابضة للنمل البحري والبري  ،تارٌخ
 21181111 :برلم 11618
 - 39أسامة منٌر دمحم ربٌع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الشركة المابضة للنمل البحري والبري  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 41إٌهاب طلعت حسن البنان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الشركة المابضة للنمل البحري والبري  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 41عالء دمحم إبراهٌم احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الشركة المابضة للنمل البحري والبري  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11618
 - 42السٌد عبد اللطٌؾ مبرون الصٌفً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن الشركة المابضة للنمل البحري والبري ،
تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 43مدحت مصطفى عطٌة ابراهٌم البمري شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ( ممثال عن الهٌئة العامة
لمٌناءاالسكندرٌة) تفوٌض السٌد اللواء بحري أح /مدحت مصطفى عطٌة  -رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فً تمثٌل الشركة
أمام جمٌع الوزارات والهٌئات العامة والخاصة ومصلحة الشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجاري .وله الحك فً التعامل
باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ،بكافة
أشكالهم ،وكذلن التعامل أمام جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181111 :برلم
11618
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 - 44دمحم السٌد احمد الفمً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ( ممثال عن الهٌئة العامة لمٌناءاالسكندرٌة) تفوٌض السٌد اللواء
بحري أح /مدحت مصطفى عطٌة  -رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فً تمثٌل الشركة أمام جمٌع الوزارات والهٌئات العامة
والخاصة ومصلحة الشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجاري .وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام
جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ،بكافة أشكالهم ،وكذلن التعامل أمام جمٌع
البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 45خالد احمد حمدي احمد حمدي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ( ممثال عن الهٌئة العامة لمٌناءاالسكندرٌة) تفوٌض
السٌد اللواء بحري أح /مدحت مصطفى عطٌة  -رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فً تمثٌل الشركة أمام جمٌع الوزارات
والهٌئات العامة والخاصة ومصلحة الشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجاري .وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن
أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ،بكافة أشكالهم ،وكذلن
التعامل أمام جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 46أسامة منٌر دمحم ربٌع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ( ممثال عن الهٌئة العامة لمٌناءاالسكندرٌة) تفوٌض السٌد اللواء
بحري أح /مدحت مصطفى عطٌة  -رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فً تمثٌل الشركة أمام جمٌع الوزارات والهٌئات العامة
والخاصة ومصلحة الشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجاري .وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام
جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ،بكافة أشكالهم ،وكذلن التعامل أمام جمٌع
البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 47إٌهاب طلعت حسن البنان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ( ممثال عن الهٌئة العامة لمٌناءاالسكندرٌة) تفوٌض السٌد
اللواء بحري أح /مدحت مصطفى عطٌة  -رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فً تمثٌل الشركة أمام جمٌع الوزارات والهٌئات
العامة والخاصة ومصلحة الشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجاري .وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها
أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ،بكافة أشكالهم ،وكذلن التعامل أمام
جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 48عالء دمحم إبراهٌم احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ( ممثال عن الهٌئة العامة لمٌناءاالسكندرٌة) تفوٌض السٌد اللواء
بحري أح /مدحت مصطفى عطٌة  -رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فً تمثٌل الشركة أمام جمٌع الوزارات والهٌئات العامة
والخاصة ومصلحة الشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجاري .وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام
جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ،بكافة أشكالهم ،وكذلن التعامل أمام جمٌع
البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 49السٌد عبد اللطٌؾ مبرون الصٌفً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ( ممثال عن الهٌئة العامة لمٌناءاالسكندرٌة) تفوٌض
السٌد اللواء بحري أح /مدحت مصطفى عطٌة  -رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فً تمثٌل الشركة أمام جمٌع الوزارات
والهٌئات العامة والخاصة ومصلحة الشهر العماري والؽرفة التجارٌة والسجل التجاري .وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن
أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ،بكافة أشكالهم ،وكذلن
التعامل أمام جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 51مدحت مصطفى عطٌة ابراهٌم البمري شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وفتح وؼلك الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور
التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها ،وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع
والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً واألصول المنمولة والسٌارات أمام الشهر العماري وكافة الجهات باسم
الشركة ولصالحها.
وله حك التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وأنظمتها وإدخال التعدٌالت علٌها .وله  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 11618

 - 51دمحم السٌد احمد الفمً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحك االلتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها ،وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واألراضً واألصول المنمولة والسٌارات أمام الشهر العماري وكافة الجهات باسم الشركة ولصالحها.
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وله حك التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وأنظمتها وإدخال التعدٌالت علٌها .وله  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 11618

 - 52خالد احمد حمدي احمد حمدي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحك االلتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع
البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها ،وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً واألصول المنمولة والسٌارات أمام الشهر العماري وكافة الجهات باسم الشركة ولصالحها.
وله حك التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وأنظمتها وإدخال التعدٌالت علٌها .وله  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 11618

 - 53أسامة منٌر دمحم ربٌع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحك االلتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها ،وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واألراضً واألصول المنمولة والسٌارات أمام الشهر العماري وكافة الجهات باسم الشركة ولصالحها.
وله حك التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وأنظمتها وإدخال التعدٌالت علٌها .وله  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 11618

 - 54إٌهاب طلعت حسن البنان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحك االلتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها ،وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واألراضً واألصول المنمولة والسٌارات أمام الشهر العماري وكافة الجهات باسم الشركة ولصالحها.
وله حك التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وأنظمتها وإدخال التعدٌالت علٌها .وله  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 11618

 - 55عالء دمحم إبراهٌم احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحك االلتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها ،وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واألراضً واألصول المنمولة والسٌارات أمام الشهر العماري وكافة الجهات باسم الشركة ولصالحها.
وله حك التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وأنظمتها وإدخال التعدٌالت علٌها .وله  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 11618

 - 56السٌد عبد اللطٌؾ مبرون الصٌفً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحك االلتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع
البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها ،وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً واألصول المنمولة والسٌارات أمام الشهر العماري وكافة الجهات باسم الشركة ولصالحها.
وله حك التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وأنظمتها وإدخال التعدٌالت علٌها .وله  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 11618

 - 57مدحت مصطفى عطٌة ابراهٌم البمري شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب الحك فً لبض ودفع المبالػ
وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت
الشركة بالنمد أو باألجل .وله حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 58دمحم السٌد احمد الفمً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحك فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل .وله حك توكٌل
أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 59خالد احمد حمدي احمد حمدي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحك فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل .وله حك
توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
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 - 61أسام ة منٌر دمحم ربٌع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحك فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل .وله حك توكٌل
أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 61إٌهاب طلعت حسن البنان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحك فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل .وله حك
توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 62عالء دمحم إبراهٌم احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحك فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل .وله حك توكٌل
أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 63السٌد عبد اللطٌؾ مبرون الصٌفً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحك فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع
وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل.
وله حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11618
 - 64جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب تفوٌض فى تمثٌل الشركه
امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وادارة الشركة والتولٌع على العمود لالزمة لذلن والؽاء مادون ذلن من الصالحٌات المفوضة
له بالسجل التجارى وٌبمى تولٌعة على الشٌكات مع تولٌع السٌد  /احمد صالح ابو دنمل  -رئٌس مجلس االدارة وٌعد تولٌعه تولٌع
اول ثم تولٌع رئٌس مجلس االدارة تولٌع ثان كما ٌحك لرئٌس مجلس االدارة السٌد  /احمد صالح احمد محمود ابو دنمل وعضو
مجلس االدارة المنتدبٌن السٌد /صابر صالح احمد محمود ابو دنمل و السٌد  /دمحم صالح احمد  ،تارٌخ  21181111 :برلم
11397
 - 65احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تفوٌض فى تمثٌل الشركه امام
الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وادارة الشركة والتولٌع على العمود لالزمة لذلن والؽاء مادون ذلن من الصالحٌات المفوضة له
بالسجل التجارى وٌبمى تولٌعة على الشٌكات مع تولٌع السٌد  /احمد صالح ابو دنمل  -رئٌس مجلس االدارة وٌعد تولٌعه تولٌع اول
ثم تولٌع رئٌس مجلس االدارة تولٌع ثان كما ٌحك لرئٌس مجلس االدارة السٌد  /احمد صالح احمد محمود ابو دنمل وعضو مجلس
االدارة المنتدبٌن السٌد /صابر صالح احمد محمود ابو دنمل و السٌد  /دمحم صالح احمد  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 66صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تفوٌض فى تمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌة
وؼٌر الحكومٌة وادارة الشركة والتولٌع على العمود لالزمة لذلن والؽاء مادون ذلن من الصالحٌات المفوضة له بالسجل التجارى
وٌبمى تولٌعة على الشٌكات مع تولٌع السٌد  /احمد صالح ابو دنمل  -رئٌس مجلس االدارة وٌعد تولٌعه تولٌع اول ثم تولٌع رئٌس
مجلس االدارة تولٌع ثان كما ٌحك لرئٌس مجلس االدارة السٌد  /احمد صالح احمد محمود ابو دنمل وعضو مجلس االدارة المنتدبٌن
السٌد /صابر صالح احمد محمود ابو دنمل و السٌد  /دمحم صالح احمد  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 67دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تفوٌض فى تمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌة
وؼٌر الحكومٌة وادارة الشركة والتولٌع على العمود لالزمة لذلن والؽاء مادون ذلن من الصالحٌات المفوضة له بالسجل التجارى
وٌبمى تولٌعة على الشٌكات مع تولٌع السٌد  /احمد صالح ابو دنمل  -رئٌس مجلس االدارة وٌعد تولٌعه تولٌع اول ثم تولٌع رئٌس
مجلس االدارة تولٌع ثان كما ٌحك لرئٌس مجلس االدارة السٌد  /احمد صالح احمد محمود ابو دنمل وعضو مجلس االدارة المنتدبٌن
السٌد /صابر صالح احمد محمود ابو دنمل و السٌد  /دمحم صالح احمد  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 68جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب محمود ابو دنمل التولٌع (
منفردٌن ) على الشٌكات  ، .تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 69احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب محمود ابو دنمل التولٌع ( منفردٌن )
على الشٌكات  ، .تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 71صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة محمود ابو دنمل التولٌع ( منفردٌن ) على الشٌكات
 ، .تارٌخ  21181111 :برلم 11397
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 - 71دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة محمود ابو دنمل التولٌع ( منفردٌن ) على الشٌكات ، .
تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 72جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب منتدب  ،ممثل الشركة
العالمٌة لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 73احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب منتدب  ،ممثل الشركة العالمٌة
لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 74صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،ممثل الشركة العالمٌة لالسمدة
والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 75دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،ممثل الشركة العالمٌة لالسمدة والمستلزمات
الزراعٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 76جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب المنتدب ممثال للشركة
العالمٌة لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة ش.م.م  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 77احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب المنتدب ممثال للشركة العالمٌة
لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة ش.م.م  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 78صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب ممثال للشركة العالمٌة لالسمدة
والمستلزمات الزراعٌة ش.م.م  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 79دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب ممثال للشركة العالمٌة لالسمدة والمستلزمات
الزراعٌة ش.م.م  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 81صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب خروج للوفاه  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11397
 - 81احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب خروج للوفاه  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11397
 - 82جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب خروج للوفاه  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11397
 - 83صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة خروج للوفاه  ،تارٌخ 21181111 :
11397
 - 84دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة خروج للوفاه  ،تارٌخ 21181111 :
11397

برلم

برلم

 - 85صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب منتدب  ،ممثل الشركة العالمٌة لالسمدة
والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 86احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب منتدب  ،ممثل الشركة العالمٌة
لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 87جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب منتدب  ،ممثل الشركة
العالمٌة لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
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 - 88صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،ممثل الشركة العالمٌة لالسمدة
والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 89دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،ممثل الشركة العالمٌة لالسمدة والمستلزمات
الزراعٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 91صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب المنتدب  ،تارٌخ 21181111 :
11397

برلم

 - 91احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب المنتدب  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11397
 - 92جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب المنتدب  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11397
 - 93صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181111 :
 - 94دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 11397
برلم 11397

 - 95صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب اعادة تشكٌل مجلس االدارة  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11397
 - 96احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب اعادة تشكٌل مجلس االدارة  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11397
 - 97جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب اعادة تشكٌل مجلس االدارة ،
تارٌخ  21181111 :برلم 11397
 - 98صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعادة تشكٌل مجلس االدارة  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11397
 - 99دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعادة تشكٌل مجلس االدارة  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 11397
 - 111وجٌة دمحم عبد العظٌم عزب البدوى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌكون لرئٌس مجلس االدارة  /وجٌة دمحم عبد
العظٌم عزب تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر واثبات التارٌخ للعمود امام الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع امام الجهات الحكومٌة
وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص والتولٌع على عمود الرهن وبٌع االصول وشرائها والتولٌع على التسهٌالت االئتمانٌة واى
نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وفتح
الحسابات والتولٌع على الشٌكات وله حك توكٌل الؽٌر فى  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11932
 - 111وجٌة دمحم عبد العظٌم عزب البدوى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة كل او بعض ماذكر وللمجلس الحك فى تعٌٌن عدة
مدٌرٌٌن او وكالء مفوضٌن (على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامه العادٌة )  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11932
 - 112عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 144865

 - 113عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 144865

 - 114دمحم عبد الفتاح رجب شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 144865

 - 115دمحم عبد الفتاح رجب شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 144865
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 - 116دمحم عبدالفتاح دمحم عبد الفتاح رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 144865

 - 117دمحم عبدالفتاح دمحم عبد الفتاح رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 144865

 - 118عالء الدٌن دمحم رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 144865

 - 119عالء الدٌن دمحم رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 144865

 - 111وفاء صادق رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 144865

 - 111وفاء صادق رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 144865

 - 112احمد عالء الدٌن دمحم رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 144865

 - 113احمد عالء الدٌن دمحم رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 144865

 - 114عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تعٌن مجلس االدارة مكون سته اعضاء  ،تارٌخ :
 21181114برلم 144865
 - 115عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تعٌن مجلس االدارة مكون سته اعضاء  ،تارٌخ :
 21181114برلم 144865
 - 116دمحم عبد الفتاح رجب شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة تعٌن مجلس االدارة مكون سته اعضاء  ،تارٌخ :
 21181114برلم 144865
 - 117دمحم عبد الفتاح رجب شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة تعٌن مجلس االدارة مكون سته اعضاء  ،تارٌخ :
 21181114برلم 144865
 - 118دمحم عبدالفتاح دمحم عبد الفتاح رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌن مجلس االدارة مكون سته اعضاء  ،تارٌخ :
 21181114برلم 144865
 - 119دمحم عبدالفتاح دمحم عبد الفتاح رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌن مجلس االدارة مكون سته اعضاء  ،تارٌخ :
 21181114برلم 144865
 - 121عالء الدٌن دمحم رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌن مجلس االدارة مكون سته اعضاء  ،تارٌخ 21181114 :
برلم 144865
 - 121عالء الدٌن دمحم رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌن مجلس االدارة مكون سته اعضاء  ،تارٌخ 21181114 :
برلم 144865
 - 122وفاء صادق رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌن مجلس االدارة مكون سته اعضاء  ،تارٌخ 21181114 :
برلم 144865
 - 123وفاء صادق رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌن مجلس االدارة مكون سته اعضاء  ،تارٌخ 21181114 :
برلم 144865
 - 124احمد عالء الدٌن دمحم رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌن مجلس االدارة مكون سته اعضاء  ،تارٌخ :
 21181114برلم 144865
 - 125احمد عالء الدٌن دمحم رجب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌن مجلس االدارة مكون سته اعضاء  ،تارٌخ :
 21181114برلم 144865
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برلم 11474

 - 126عبد الاله الزؼبى بكر اسماعٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

 - 127عبد المادر دمحم عبد المادر المحرلاوى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :
 - 128حسٌن رمضان الزؼبى بكر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 11474

برلم 11474

 - 129عبد الاله الزؼبى بكر اسماعٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة مع بماء اختصاصات المجلس على النحو الوارد
بالسجل التجارى  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11474
 - 131عبد المادر دمحم عبد المادر المحرلاوى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة مع بماء اختصاصات المجلس على النحو
الوارد بالسجل التجارى  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11474
 - 131حسٌن رمضان الزؼبى بكر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع بماء اختصاصات المجلس على النحو الوارد بالسجل
التجارى  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11474
برلم 11474

 - 132عبد الاله الزؼبى بكر اسماعٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

 - 133عبد المادر دمحم عبد المادر المحرلاوى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :
 - 134حسٌن رمضان الزؼبى بكر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 11474

برلم 11474

 - 135مجدى توفٌك بطرس توفٌلس شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة للشركاء المتضامنٌن
جمٌعا ولهم تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع
الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى
على ان ٌختص السٌد  /مجدى توفٌك بطرس توفٌلس (منفردا ) بجمٌع المعامالت المالٌة للشركة وهى التولٌع على عمود
التسهٌالت االئتمانٌة واى نوع من انواع المعامالت المالٌة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 8163
 - 136مجدى توفٌك بطرس توفٌلس شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة للشركاء المتضامنٌن
جمٌعا ولهم تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع
الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى
على ان ٌختص السٌد  /مجدى توفٌك بطرس توفٌلس (منفردا ) بجمٌع المعامالت المالٌة للشركة وهى التولٌع على عمود
التسهٌالت االئتمانٌة واى نوع من انواع المعامالت المالٌة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 8163
 - 137مجدى توفٌك بطرس توفٌلس توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة للشركاء المتضامنٌن
جمٌعا ولهم تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع
الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى
على ان ٌختص السٌد  /مجدى توفٌك بطرس توفٌلس (منفردا ) بجمٌع المعامالت المالٌة للشركة وهى التولٌع على عمود
التسهٌالت االئتمانٌة واى نوع من انواع المعامالت المالٌة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 8163
 - 138مجدى توفٌك بطرس توفٌلس توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة للشركاء المتضامنٌن
جمٌعا ولهم تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع
الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى
على ان ٌختص السٌد  /مجدى توفٌك بطرس توفٌلس (منفردا ) بجمٌع المعامالت المالٌة للشركة وهى التولٌع على عمود
التسهٌالت االئتمانٌة واى نوع من انواع المعامالت المالٌة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 8163
 - 139مجدى توفٌك بطرس توفٌلس شركة تضامن مدٌر و شرٌن مع والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع
على الشٌكات وااللتراض والرهن وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وٌكون الحك فى بٌع اصول الشركة والتولٌع على
عمود االشتران باسم الشركة فى تاسٌس شركات اخرى وتعدٌلها والدخول فٌها والتخارج منها او فسخها ومحو السجل التجارى لها
للشركاء المتضامنٌن جمٌعا ( مجتمعٌن ) ولهم جمٌعا الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل ا و بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181114 :برلم
8163
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 - 141مجدى توفٌك بطرس توفٌلس شركة تضامن مدٌر و شرٌن مع والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع
على الشٌكات وااللتراض والرهن وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وٌكون الحك فى بٌع اصول الشركة والتولٌع على
عمود االشتران باسم الشركة فى تاسٌس شركات اخرى وتعدٌلها والدخول فٌها والتخارج منها او فسخها ومحو السجل التجارى لها
للشركاء المتضامنٌن جمٌعا ( مجتمعٌن ) ولهم جمٌعا الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل ا و بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181114 :برلم
8163
 - 141مجدى توفٌك بطرس توفٌلس توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن مع والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع
على الشٌكات وااللتراض والرهن وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وٌكون الحك فى بٌع اصول الشركة والتولٌع على
عمود االشتران باسم الشركة فى تاسٌس شركات اخرى وتعدٌلها والدخول فٌها والتخارج منها او فسخها ومحو السجل التجارى لها
للشركاء المتضامنٌن جمٌعا ( مجتمعٌن ) ولهم جمٌعا الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل ا و بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181114 :برلم
8163
 - 142مجدى توفٌك بطرس توفٌلس توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن مع والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع
على الشٌكات وااللتراض والرهن وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وٌكون الحك فى بٌع اصول الشركة والتولٌع على
عمود االشتران باسم الشركة فى تاسٌس شركات اخرى وتعدٌلها والدخول فٌها والتخارج منها او فسخها ومحو السجل التجارى لها
للشركاء المتضامنٌن جمٌعا ( مجتمعٌن ) ولهم جمٌعا الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل ا و بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181114 :برلم
8163
 - 143السٌد دمحم حسن جمعه عرٌض شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اختٌار السٌد  /السٌد دمحم حسن جمعه عرٌض رئٌس
مجلس االدارة والتولٌع منفردا وله الحك فى فتح وؼلك الحسابات والتعامل مع كافة البنون باى تعامالت مالٌة او مادٌه وحك
االلتراضات والرهن بكافه انواعه  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11877
 - 144اسالم محروس علً مرسً
العمراوي شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ٌكون للسٌد /اسالم محروس علً مرسً العمراوي رئٌس مجلس
االدارة والعضو المنتدب(منفردا) الحك فً اجراء كافه العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلً االخص تعٌٌن وولؾ
وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافائتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه
السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع علً
عمود استالم االراضً والمبانً و الحك فً التولٌع  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11771
 - 145اسالم محروس علً مرسً
العمراوي شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب علً عمود التسهٌالت االئتمانٌه بكافه انواعها واي نوع من
المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض والرهن والبٌع لكافة االصول الثابتة
والمنمولة وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن رأس مال الشركة وحك االدارة والتولٌع علً العمود
والمستخلصات الخاصه بالشركة وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌرحكومٌة وفً ابرام كافه العمود والمعامالت الداخلة
ضمن ؼرض الشركة.وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11771
 - 146اسالم محروس علً مرسً
العمراوي شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ٌلزم موافمه الجمعٌة العامه مسبما على بٌع االصول  ،تارٌخ :
 21181114برلم 11771
 - 147رشا دمحم سلٌمان دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكه
المتضامنه السٌدة  /رشا دمحم سلٌمان دمحم منفردة الحك فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه
وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
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 - 148رشا دمحم سلٌمان دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكه
المتضامنه السٌدة  /رشا دمحم سلٌمان دمحم منفردة الحك فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه
وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 149رشا دمحم سلٌمان دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكه
المتضامنه السٌدة  /رشا دمحم سلٌمان دمحم منفردة الحك فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه
وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 151رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكه
المتضامنه السٌدة  /رشا دمحم سلٌمان دمحم منفردة الحك فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه
وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 151رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكه
المتضامنه السٌدة  /رشا دمحم سلٌمان دمحم منفردة الحك فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه
وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 152رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكه
المتضامنه السٌدة  /رشا دمحم سلٌمان دمحم منفردة الحك فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه
وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 153رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكه
المتضامنه السٌدة  /رشا دمحم سلٌمان دمحم منفردة الحك فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه
وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 154رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكه
المتضامنه السٌدة  /رشا دمحم سلٌمان دمحم منفردة الحك فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه
وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 155رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكه
المتضامنه السٌدة  /رشا دمحم سلٌمان دمحم منفردة الحك فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه
وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 156رشا دمحم سلٌمان دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم
وأجورهم ولها حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه ولها حك التنازل أمام جهاز
مدٌنه برج العرب الجدٌدة والتولٌع منفردة على استمارة التنازل وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت
الشركه الشركه بالنمد أو االجل كما ٌكون لها منفردة حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع للنفس وللؽٌر والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 157رشا دمحم سلٌمان دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم
وأجورهم ولها حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه ولها حك التنازل أمام جهاز
مدٌنه برج العرب الجدٌدة والتولٌع منفردة على استمارة التنازل وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت
الشركه الشركه بالنمد أو االجل كما ٌكون لها منفردة حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع للنفس وللؽٌر والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 158رشا دمحم سلٌمان دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم
وأجورهم ولها حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه ولها حك التنازل أمام جهاز
مدٌنه برج العرب الجدٌدة والتولٌع منفردة على استمارة التنازل وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت
الشركه الشركه بالنمد أو االجل كما ٌكون لها منفردة حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع للنفس وللؽٌر والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 159رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم
وأجورهم ولها حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه ولها حك التنازل أمام جهاز
مدٌنه برج العرب الجدٌدة والتولٌع منفردة على استمارة التنازل وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت
الشركه الشركه بالنمد أو االجل كما ٌكون لها منفردة حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع للنفس وللؽٌر والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 161رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم
وأجورهم ولها حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه ولها حك التنازل أمام جهاز
مدٌنه برج العرب الجدٌدة والتولٌع منفردة على استمارة التنازل وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت
الشركه الشركه بالنمد أو االجل كما ٌكون لها منفردة حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع للنفس وللؽٌر والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 161رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم
وأجورهم ولها حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه ولها حك التنازل أمام جهاز
مدٌنه برج العرب الجدٌدة والتولٌع منفردة على استمارة التنازل وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت
الشركه الشركه بالنمد أو االجل كما ٌكون لها منفردة حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع للنفس وللؽٌر والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 162رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم
وأجورهم ولها حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه ولها حك التنازل أمام جهاز
مدٌنه برج العرب الجدٌدة والتولٌع منفردة على استمارة التنازل وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت
الشركه الشركه بالنمد أو االجل كما ٌكون لها منفردة حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع للنفس وللؽٌر والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 163رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم
وأجورهم ولها حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه ولها حك التنازل أمام جهاز
مدٌنه برج العرب الجدٌدة والتولٌع منفردة على استمارة التنازل وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت
الشركه الشركه بالنمد أو االجل كما ٌكون لها منفردة حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع للنفس وللؽٌر والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 164رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم
وأجورهم ولها حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه ولها حك التنازل أمام جهاز
مدٌنه برج العرب الجدٌدة والتولٌع منفردة على استمارة التنازل وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت
الشركه الشركه بالنمد أو االجل كما ٌكون لها منفردة حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع للنفس وللؽٌر والرهن الصول الشركه
وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم  ،تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 165رشا دمحم سلٌمان دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن الشركة ولصالحها وحك االلتراض من البنون والرهن باسم الشركه
ولمصلحتها ولها حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 166رشا دمحم سلٌمان دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن الشركة ولصالحها وحك االلتراض من البنون والرهن باسم الشركه
ولمصلحتها ولها حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 167رشا دمحم سلٌمان دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن الشركة ولصالحها وحك االلتراض من البنون والرهن باسم الشركه
ولمصلحتها ولها حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 168رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الشركة ولصالحها وحك االلتراض من البنون والرهن باسم الشركه
ولمصلحتها ولها حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 169رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الشركة ولصالحها وحك االلتراض من البنون والرهن باسم الشركه
ولمصلحتها ولها حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 171رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الشركة ولصالحها وحك االلتراض من البنون والرهن باسم الشركه
ولمصلحتها ولها حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 171رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الشركة ولصالحها وحك االلتراض من البنون والرهن باسم الشركه
ولمصلحتها ولها حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 172رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الشركة ولصالحها وحك االلتراض من البنون والرهن باسم الشركه
ولمصلحتها ولها حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 173رشا دمحم سلٌمان دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الشركة ولصالحها وحك االلتراض من البنون والرهن باسم الشركه
ولمصلحتها ولها حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 6442
 - 174مصطفى عبد الرحمن بحٌرى احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /مصطفى عبد الرحمن بحٌرى احمد منفردا وله الحك فى التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع
والتولٌع على الشٌكات وابرام العمود والمشارطات والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة باسم ولصالح الشركة ،
تارٌخ  21181115 :برلم 2594
 - 175عفاؾ على دمحم مهدى شركة تضامن شرٌن متضامن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن
المتضامن السٌد  /مصطفى عبد الرحمن بحٌرى احمد منفردا وله الحك فى التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على
الشٌكات وابرام العمود والمشارطات والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة باسم ولصالح الشركة  ،تارٌخ :
 21181115برلم 2594
 - 176سارة مصطفى عبد الرحمن بحٌرى شركة تضامن شرٌن متضامن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /مصطفى عبد الرحمن بحٌرى احمد منفردا وله الحك فى التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع
والتولٌع على الشٌكات وابرام العمود والمشارطات والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة باسم ولصالح الشركة ،
تارٌخ  21181115 :برلم 2594
ٌ - 177اسمٌن مصطفى عبد الرحمن بحٌرى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام
الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /مصطفى عبد الرحمن بحٌرى احمد منفردا وله الحك فى التعامل مع البنون بالسحب
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واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وابرام العمود والمشارطات والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة باسم ولصالح
الشركة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 2594
 - 178عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن بحٌرى شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة
امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /مصطفى عبد الرحمن بحٌرى احمد منفردا وله الحك فى التعامل مع البنون
بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وابرام العمود والمشارطات والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة باسم
ولصالح الشركة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 2594
 - 179عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد
+دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 181عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد
+دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 181عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد
+دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 182عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد
+دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 183دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد +دخول ثالث
شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 184دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد +دخول ثالث
شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 185دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد
+دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 186دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد
+دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 187ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد +دخول
ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 188ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد +دخول
ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 189ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد +دخول
ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 191ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد +دخول
ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 191دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد
+دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 192دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد
+دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
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 - 193دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد +دخول ثالث
شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 194دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد +دخول ثالث
شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 195ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد +دخول
ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 196ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد +دخول
ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 197ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد +دخول
ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 198ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن +ـ خروج خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد +دخول
ثالث شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ، 1تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 199عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 211عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 211عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 212عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 213دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء
المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار ولهم( مجتمعٌن
او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع
االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة
التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 214دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء
المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار ولهم( مجتمعٌن
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او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع
االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة
التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 215دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 216دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 217ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 218ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 219ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 211ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 211دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 212دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
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والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 213دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء
المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار ولهم( مجتمعٌن
او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع
االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة
التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 214دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء
المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار ولهم( مجتمعٌن
او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع
االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة
التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 215ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 216ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 217ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 218ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد والسٌد /دمحم الصؽٌردمحم جاد الرب والسٌد ة /ؼادة بشٌر سعد حسٌن
النجار ولهم( مجتمعٌن او منفردٌن ) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل
التجارى والؽرفة التجارٌة والشهر العمارى ومصلحة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 219عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج الضرائب والضرائب العامة على
المبٌعات1والمرور والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة
الدارة الشركة ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة
ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 221عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج الضرائب والضرائب العامة على
المبٌعات1والمرور والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة
الدارة الشركة ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

101

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة
ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 221عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج الضرائب والضرائب العامة على
المبٌعات1والمرور والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة
الدارة الشركة ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة
ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 222عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج الضرائب والضرائب العامة على
المبٌعات1والمرور والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة
الدارة الشركة ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة
ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 223دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور والجمارن
والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم حك لبض
ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات
الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 224دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور والجمارن
والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم حك لبض
ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات
الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 225دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور
والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة
والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 226دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور
والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة
والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 227ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور
والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة
والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 228ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور
والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى
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تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة
والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 229ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور
والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة
والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 231ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور
والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة
والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 231دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور
والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة
والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 232دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور
والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة
والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 233دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور والجمارن
والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم حك لبض
ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات
الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 234دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور والجمارن
والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم حك لبض
ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات
الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 235ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور
والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة
والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 236ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور
والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى
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تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة
والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 237ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور
والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة
والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 238ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات1والمرور
والجمارن والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ولهم
حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن لهم حك التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة والتولٌع ومراجعة ملفات الحج والعمرة
والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 239عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 241عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 241عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 242عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 243دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى فى حجز
الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد
والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن
السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و التولٌع على
الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 244دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى فى حجز
الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد
والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن
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السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و التولٌع على
الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 245دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 246دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 247ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 248ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 249ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 251ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 251دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 252دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
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الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 253دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى فى حجز
الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد
والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن
السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و التولٌع على
الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 254دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى فى حجز
الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد
والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن
السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و التولٌع على
الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 255ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 256ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 257ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 258ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ومراجعتها امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل
السعودى فى حجز الفنادق وكذلن لهم حك التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات
المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع
الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام البنون و المصارؾ من سحب واٌداع و
التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 259عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط )
وللسٌد  /دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام
المرور والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 261عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط )
وللسٌد  /دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام
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المرور والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 261عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط )
وللسٌد  /دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام
المرور والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 262عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط )
وللسٌد  /دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام
المرور والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 263دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر
العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد  /دمحم عبد العزٌز
حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن والشهر
العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة
و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 264دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر
العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد  /دمحم عبد العزٌز
حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن والشهر
العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة
و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 265دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل
جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد /
دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور
والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 266دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل
جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد /
دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور
والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 267ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل
جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد /
دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور
والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 268ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل
جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد /
دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور
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والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 269ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل
جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد /
دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور
والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 271ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل
جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد /
دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور
والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 271دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل
جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد /
دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور
والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 272دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل
جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد /
دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور
والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 273دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر
العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد  /دمحم عبد العزٌز
حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن والشهر
العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة
و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 274دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر
العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد  /دمحم عبد العزٌز
حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن والشهر
العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة
و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 275ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل
جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد /
دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور
والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 276ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل
جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد /
دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور
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والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 277ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل
جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد /
دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور
والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 278ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل
جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها فٌكون الى شرٌكٌن من الشركاء الثالثة ( مجتمعان فمط ) وللسٌد /
دمحم عبد العزٌز حامد( منفردا ) حك بٌع السٌارات للنفس او للؽٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور
والجمارن والشهر العمارى وفٌما ٌخص حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة و االراضى عدا السٌارات فٌكون لهم ( مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 279عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او
بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 1
 ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 281عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او
بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 1
 ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 281عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او
بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 1
 ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 282عبد النبى امام شعبان ٌونس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او
بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 1
 ،تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 283دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما
عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة  ، 1تارٌخ :
 21181115برلم 3515

 - 284دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما
عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة  ، 1تارٌخ :
 21181115برلم 3515

 - 285دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، 1
تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 286دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، 1
تارٌخ  21181115 :برلم 3515
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 - 287ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، 1
تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 288ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، 1
تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 289ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، 1
تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 291ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، 1
تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 291دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، 1
تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 292دمحم الصؽٌر دمحم جاد الرب احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، 1
تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 293دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما
عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة  ، 1تارٌخ :
 21181115برلم 3515

 - 294دمحم عبدالعزٌز حامد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما
عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة  ، 1تارٌخ :
 21181115برلم 3515

 - 295ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، 1
تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 296ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، 1
تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 297ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، 1
تارٌخ  21181115 :برلم 3515
 - 298ؼادة بشٌر سعد حسٌن النجار توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن فمط ) ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن مع بماء السٌد /دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، 1
تارٌخ  21181115 :برلم 3515
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 - 299عصام عبد الفتاح طه الملٌحى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 311عصام عبد الفتاح طه الملٌحى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 311عصام عبد الفتاح طه الملٌحى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 312حسام دمحم حلمى محمود لابل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 313حسام دمحم حلمى محمود لابل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 314حسام دمحم حلمى محمود لابل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 315نبوى امٌن ابراهٌم عبده الهاللى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 316نبوى امٌن ابراهٌم عبده الهاللى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 317نبوى امٌن ابراهٌم عبده الهاللى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 318عصام عبد الفتاح طه الملٌحى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 319عصام عبد الفتاح طه الملٌحى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 311عصام عبد الفتاح طه الملٌحى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 311حسام دمحم حلمى محمود لابل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 312حسام دمحم حلمى محمود لابل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 313حسام دمحم حلمى محمود لابل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 314نبوى امٌن ابراهٌم عبده الهاللى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 315نبوى امٌن ابراهٌم عبده الهاللى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 316نبوى امٌن ابراهٌم عبده الهاللى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 317عصام عبد الفتاح طه الملٌحى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 318عصام عبد الفتاح طه الملٌحى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 319عصام عبد الفتاح طه الملٌحى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 321حسام دمحم حلمى محمود لابل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 321حسام دمحم حلمى محمود لابل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 322حسام دمحم حلمى محمود لابل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 323نبوى امٌن ابراهٌم عبده الهاللى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 324نبوى امٌن ابراهٌم عبده الهاللى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786

 - 325نبوى امٌن ابراهٌم عبده الهاللى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 4786
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 - 326رجاء جالل شهاب الدٌن أحمد كامل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 9661

 - 327أحمد عبد السالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 9661

 - 328نٌفٌن عبد السالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 9661
برلم 9661

 - 329هانزادا عبدالسالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181116 :

 - 331رجاء جالل شهاب الدٌن أحمد كامل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 9661

 - 331أحمد عبد السالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 9661

 - 332نٌفٌن عبد السالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 9661
برلم 9661

 - 333هانزادا عبدالسالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181116 :

 - 334رجاء جالل شهاب الدٌن أحمد كامل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 9661

 - 335أحمد عبد السالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 9661

 - 336نٌفٌن عبد السالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 9661

 - 337هانزادا عبدالسالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 9661

 - 338رجاء جالل شهاب الدٌن أحمد كامل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تمثل الشركه رئٌس مجلس األدارة السٌدة /رجاء
جالل شهاب الدٌن أحمد كامل منفــردا فى عاللاتها مع الؽٌر ولها فى ذلن أوسع السلطات ألدارة الشركه والتعامل بؤسمها ولها
اجراء كافه العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن مستخدمـــــــــً الشركه وتحدٌد مرتباتهم
واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ والتعامل مع جمٌـــع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  .وابرام جمٌع العمود
والصفمات التً تتعلك بمعامـــــالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9661
 - 339أحمد عبد السالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تمثل الشركه رئٌس مجلس األدارة السٌدة /رجاء جالل
منفــردا فى عاللاتها مع الؽٌر ولها فى ذلن أوسع السلطات ألدارة الشركه والتعامل بؤسمها ولها
شهاب الدٌن أحمد كامل
اجراء كافه العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن مستخدمـــــــــً الشركه وتحدٌد مرتباتهم
واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ والتعامل مع جمٌـــع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  .وابرام جمٌع العمود
والصفمات التً تتعلك بمعامـــــالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9661
 - 341نٌفٌن عبد السالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تمثل الشركه رئٌس مجلس األدارة السٌدة /رجاء جالل
منفــردا فى عاللاتها مع الؽٌر ولها فى ذلن أوسع السلطات ألدارة الشركه والتعامل بؤسمها ولها
شهاب الدٌن أحمد كامل
اجراء كافه العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن مستخدمـــــــــً الشركه وتحدٌد مرتباتهم
واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ والتعامل مع جمٌـــع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  .وابرام جمٌع العمود
والصفمات التً تتعلك بمعامـــــالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9661
 - 341هانزادا عبدالسالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تمثل الشركه رئٌس مجلس األدارة السٌدة /رجاء جالل
منفــردا فى عاللاتها مع الؽٌر ولها فى ذلن أوسع السلطات ألدارة الشركه والتعامل بؤسمها ولها
شهاب الدٌن أحمد كامل
اجراء كافه العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن مستخدمـــــــــً الشركه وتحدٌد مرتباتهم
واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ والتعامل مع جمٌـــع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  .وابرام جمٌع العمود
والصفمات التً تتعلك بمعامـــــالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9661
 - 342رجاء جالل شهاب الدٌن أحمد كامل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة امام الشهر العمارى على كافه العمود ولها الحك
فى لبـــض واستالم المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات ولها حك شراء وبٌع جمٌــــع المواد والمهمات والمنموالت
ولها الحك فى التعامل مع البنون والمصارؾ العاملة فــــــــــى جمهورٌة مصر العربٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب
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واألٌداع والتولٌع علــــــى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة ولها الحك فـــــى توكٌل الؽٌر
فى بعض او كل ما ذكر.
على ان ٌسبك بٌع االصول موافمه الجمعٌه العامه مسبما ، .تارٌخ  21181116 :برلم 9661 - 343أحمد عبد السالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة امام الشهر العمارى على كافه العمود ولها الحك فى
لبـــض واستالم المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات ولها حك شراء وبٌع جمٌــــع المواد والمهمات والمنموالت
ولها الحك فى التعامل مع البنون والمصارؾ العاملة فــــــــــى جمهورٌة مصر العربٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب
واألٌداع والتولٌع علــــــى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة ولها الحك فـــــى توكٌل الؽٌر
فى بعض او كل ما ذكر.
على ان ٌسبك بٌع االصول موافمه الجمعٌه العامه مسبما ، .تارٌخ  21181116 :برلم 9661 - 344نٌفٌن عبد السالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة امام الشهر العمارى على كافه العمود ولها الحك فى
لبـــض واستالم المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات ولها حك شراء وبٌع جمٌــــع المواد والمهمات والمنموالت
ولها الحك فى التعامل مع البنون والمصارؾ العاملة فــــــــــى جمهورٌة مصر العربٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب
واألٌداع والتولٌع علــــــى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة ولها الحك فـــــى توكٌل الؽٌر
فى بعض او كل ما ذكر.
على ان ٌسبك بٌع االصول موافمه الجمعٌه العامه مسبما ، .تارٌخ  21181116 :برلم 9661 - 345هانزادا عبدالسالم السٌد تركى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة امام الشهر العمارى على كافه العمود ولها الحك فى
لبـــض واستالم المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات ولها حك شراء وبٌع جمٌــــع المواد والمهمات والمنموالت
ولها الحك فى التعامل مع البنون والمصارؾ العاملة فــــــــــى جمهورٌة مصر العربٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب
واألٌداع والتولٌع علــــــى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة ولها الحك فـــــى توكٌل الؽٌر
فى بعض او كل ما ذكر.
على ان ٌسبك بٌع االصول موافمه الجمعٌه العامه مسبما ، .تارٌخ  21181116 :برلم 9661 - 346لمعً نجٌب سلمون ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تفوٌض السٌد  /لمعى نجٌب سلمون ابراهٌم فى تمثٌل
الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وامام المضاء وامام جمٌع الجهات الحكومٌة وله فى هذا الصدد اوسع الصالحٌات والسلطات الدارة
الشركة والتعالد باسمها مع الؽٌر وابرام كافه العمود والمعامالت الداخلٌة واالتفالات والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت
الشركة بالنمد او باالجل وله حك االلراض بطرٌك االعتماد والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات والرهن
والتولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات واعتماد خطابات الضمان  ،تارٌخ  21181116 :برلم 11883
 - 347لمعً نجٌب سلمون ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة االعتمادات المستندٌة باسم والتصالح الشركه وتحمٌما
الؼراضها وكذا االلتراض باسم الشركة والنصالح عنها وله االفراج وسحب لٌمة الشهادة البنكٌة المودعة عند التاسٌس  ،تارٌخ :
 21181116برلم 11883

 - 348محمود عبده هارب ابراهٌم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 8381

 - 349عبد الرحٌم ٌعموب عتمان خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 8381

ٌ - 351اسر احمد السٌد احمد الدؼٌدى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 8381

 - 351محمود عبده هارب ابراهٌم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة  ،تارٌخ 21181116 :
برلم 8381
 - 352عبد الرحٌم ٌعموب عتمان خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة  ،تارٌخ 21181116 :
برلم 8381
ٌ - 353اسر احمد السٌد احمد الدؼٌدى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة  ،تارٌخ 21181116 :
برلم 8381
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 - 354محمود عبد الستار دمحم حسن الزؼبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة  /بٌت البرمجٌات لتكنولوجٌا
المعلومات  Profitش.م.م  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9136
 - 355محمود دمحم النعمان عبد الحلٌم عبد الفتاح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة  /بٌت البرمجٌات لتكنولوجٌا
المعلومات  Profitش.م.م  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9136
 - 356مصطفى جمٌل دمحم عبد الحمٌد فرٌجة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل شركة  /بٌت البرمجٌات لتكنولوجٌا
المعلومات  Profitش.م.م  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9136
 - 357محمود عبد الستار دمحم حسن الزؼبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة  /بٌت البرمجٌات لتكنولوجٌا
المعلومات  Profitش.م.م  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9136
 - 358محمود دمحم النعمان عبد الحلٌم عبد الفتاح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة  /بٌت البرمجٌات لتكنولوجٌا
المعلومات  Profitش.م.م  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9136
 - 359مصطفى جمٌل دمحم عبد الحمٌد فرٌجة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل شركة  /بٌت البرمجٌات لتكنولوجٌا
المعلومات  Profitش.م.م  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9136
 - 361محمود عبد الستار دمحم حسن الزؼبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وعضو منتدب - -الموافمة على تحدٌد
االختصاصات مجلس االدارة لتصبح على النحو التالى -:
** الى عضو من اعضاء مجلس االداره منفردا الحك فى االداره والتولٌع نٌابة عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر
حكومٌه والمطاع العام والخاص وكذا االفراد والهٌئات والى عضو من اعضاء مجلس االداره منفردا تمثٌل الشركه فى كافه االعمال
االدارٌه اٌا كان نوعها وكذا ٌحك الى عضو من اعضاء مجلس االداره منفردا تمثٌل الشركه امام جمٌع مؤمورٌات الشهر العمارى
وذلن فى عمل التوكٌالت  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9136
 - 361محمود دمحم النعمان عبد الحلٌم عبد الفتاح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وعضو منتدب - -الموافمة على تحدٌد
االختصاصات مجلس االدارة لتصبح على النحو التالى -:
** الى عضو من اعضاء مجلس االداره منفردا الحك فى االداره والتولٌع نٌابة عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر
حكومٌه والمطاع العام والخاص وكذا االفراد والهٌئات والى عضو من اعضاء مجلس االداره منفردا تمثٌل الشركه فى كافه االعمال
االدارٌه اٌا كان نوعها وكذا ٌحك الى عضو من اعضاء مجلس االداره منفردا تمثٌل الشركه امام جمٌع مؤمورٌات الشهر العمارى
وذلن فى عمل التوكٌالت  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9136
 - 362مصطفى جمٌل دمحم عبد الحمٌد فرٌجة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب - -الموافمة على تحدٌد
االختصاصات مجلس االدارة لتصبح على النحو التالى -:
** الى عضو من اعضاء مجلس االداره منفردا الحك فى االداره والتولٌع نٌابة عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر
حكومٌه والمطاع العام والخاص وكذا االفراد والهٌئات والى عضو من اعضاء مجلس االداره منفردا تمثٌل الشركه فى كافه االعمال
االدارٌه اٌا كان نوعها وكذا ٌحك الى عضو من اعضاء مجلس االداره منفردا تمثٌل الشركه امام جمٌع مؤمورٌات الشهر العمارى
وذلن فى عمل التوكٌالت  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9136
 - 363محمود عبد الستار دمحم حسن الزؼبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التى تخص اعمال االداره دون اعمال التصرؾ
وفى التعامل مع مؤمورٌات الضرائب اٌا كان نوعها والسجل التجارى وهٌئه االستثمار والمناطك الحرة وعمل التوكٌالتى المضائٌه
للمستشارٌن المانونٌٌن والمحاسبٌن وعمل اثبات التارٌخ على عمود االٌجار الخاصه بالشركه ٌ 1لزم موافمه الجمعٌه العامه مسبما
على بٌع االصول  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9136
 - 364محمود دمحم النعمان عبد الحلٌم عبد الفتاح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التى تخص اعمال االداره دون اعمال
التصرؾ وفى التعامل مع مؤمورٌات الضرائب اٌا كان نوعها والسجل التجارى وهٌئه االستثمار والمناطك الحرة وعمل التوكٌالتى
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المضائٌه للمستشارٌن المانونٌٌن والمحاسبٌن وعمل اثبات التارٌخ على عمود االٌجار الخاصه بالشركه ٌ 1لزم موافمه الجمعٌه العامه
مسبما على بٌع االصول  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9136
 - 365مصطفى جمٌل دمحم عبد الحمٌد فرٌجة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التى تخص اعمال االداره دون اعمال التصرؾ
وفى التعامل مع مؤمورٌات الضرائب اٌا كان نوعها والسجل التجارى وهٌئه االستثمار والمناطك الحرة وعمل التوكٌالتى المضائٌه
للمستشارٌن المانونٌٌن والمحاسبٌن وعمل اثبات التارٌخ على عمود االٌجار الخاصه بالشركه ٌ 1لزم موافمه الجمعٌه العامه مسبما
على بٌع االصول  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9136
 - 366عبد هللا جمال الدٌن مؽازى عبد هللا الشرلاوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام
الجهات الرسمٌة للشرٌن األول المتضامن السٌد /عبدهللا جمال الدٌن مؽازي عبدهللا الشرلاوي (منفردا) وله الحك فً التعامل مع
كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح وؼلك الحسابات بالبنون واأللتراض والرهن والسحب واإلٌداع وشراء األصول الثابتة
باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها
وله الحك فً بٌع وشراء أصول الشركة لنفسه او لحساب الؽٌر وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والجهات المختصة بشرط أن
تكون األعمال الصادرة منه  ،تارٌخ  21181116 :برلم 5251
 - 367عبد هللا جمال الدٌن مؽازى عبد هللا الشرلاوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام
الجهات الرسمٌة للشرٌن األول المتضامن السٌد /عبدهللا جمال الدٌن مؽازي عبدهللا الشرلاوي (منفردا) وله الحك فً التعامل مع
كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح وؼلك الحسابات بالبنون واأللتراض والرهن والسحب واإلٌداع وشراء األصول الثابتة
باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها
وله الحك فً بٌع وشراء أصول الشركة لنفسه او لحساب الؽٌر وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والجهات المختصة بشرط أن
تكون األعمال الصادرة منه  ،تارٌخ  21181116 :برلم 5251
 - 368عبد هللا جمال الدٌن مؽازى عبد هللا الشرلاوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بعنوان الشركة
كما له الحك فً التولٌع نٌابة عن الشركة فً التعامل مع كافة البنون والتولٌع علً الشٌكات والتحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة.
وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض مما سبك

ٌكون للشرٌكة المتضامنة لً لً وانج الحك فً التعامل وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلً األخص
تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع
وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة  ،تارٌخ  21181116 :برلم 5251
 - 369عبد هللا جمال الدٌن مؽازى عبد هللا الشرلاوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بعنوان الشركة
كما له الحك فً التولٌع نٌابة عن الشركة فً التعامل مع كافة البنون والتولٌع علً الشٌكات والتحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة.
وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض مما سبك

ٌكون للشرٌكة المتضامنة لً لً وانج الحك فً التعامل وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلً األخص
تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع
وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة  ،تارٌخ  21181116 :برلم 5251
 - 371عبد هللا جمال الدٌن مؽازى عبد هللا الشرلاوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات
والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باإلجل ولها الحك فً شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت
وكذلن لها الحك فً تمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والجهات المختصة بشرط أن تكون األعمال الصادرة منها بعنوان الشركة ،
تارٌخ  21181116 :برلم 5251
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 - 371عبد هللا جمال الدٌن مؽازى عبد هللا الشرلاوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات
والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باإلجل ولها الحك فً شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت
وكذلن لها الحك فً تمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والجهات المختصة بشرط أن تكون األعمال الصادرة منها بعنوان الشركة ،
تارٌخ  21181116 :برلم 5251
 - 372عمرو بدر وزٌر بهنساوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن
كال من السٌد  /بدر وزٌر بهنساوى  ،و السٌد  /عمرو بدر وزٌر بهنساوى ( مجتمعان او منفردان ) و لهما حك التولٌع عن الشركة
فى جمٌع التعامالت الفنٌة و االدارٌة و التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و جمٌع الهٌئات و على االخص امام
وزارة العدل و وزارة السٌاحة و السجل التجارى و الشهر العمارى و التامٌنات االجتماعٌة و مصلحة الضرائب و الجمارن و
المرور و تمثٌل الشركة امام المضاء و حك التعامل  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9122
 - 373عمرو بدر وزٌر بهنساوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و التولٌع امام البنون فى السحب و االٌداع و الت و لٌع على
الشٌكات و انشاء و اصدار خطابات الضمان و للسٌد  /بدر وزٌر بهنساوى لناوى ( منفردا ) حك االلتراض و الرهن العٌنى و
التبعى و الحصول على التسهٌالت و البٌع و الشراء الصول الشركة و ممتلكاتها و منموالتها و سٌاراتها و لهما مجتمعان او منفردان
حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاتهما فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن
وتعٌٌن السٌده /اٌمان حسٌن حسن حسٌن مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌه فمط ، .تارٌخ  21181116 :برلم 9122
 - 374ابراهٌم عطٌه ابراهٌم عطٌه توصٌة بسٌطة مدٌر خروج عدد  3شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل  +دخول شرٌن
موصى  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9148
 - 375ابراهٌم عطٌه ابراهٌم عطٌه توصٌة بسٌطة مدٌر خروج عدد  3شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل  +دخول شرٌن
موصى  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9148
 - 376ابراهٌم عطٌه ابراهٌم عطٌه توصٌة بسٌطة مدٌر خروج عدد  3شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل  +دخول شرٌن
موصى  ،تارٌخ  21181116 :برلم 9148
 - 377عبد المجٌد دمحم حسن حجازى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثالً عن الشركة المصرٌة إلنتاج
اإلٌثٌلٌن و مشتماته ( إٌثٌدكو ) ش.م.م -بشؤن حك التولٌع علً جمٌع المعامالت البنكٌة الخاصة بؤنشطة الشركة مع البنون
والمإسسات التموٌلٌة علً النحو التالً -:

إلؽاء تولٌع السٌدة  /لٌلى عبد المجٌد عامر الؽزالً فً جمٌع المعامالت والمراسالت المتعلمة بنشاط الشركة لدي البنون
.1
والمإسسات المصرفٌة والمٌد فً السجل التجاري .
إلؽاء تولٌع السٌد /العربً بوجراد فً جمٌع المعامالت والمراسالت المتعلمة بنشاط الشركة لدي البنون  ،تارٌخ :
.2
 21181116برلم 156484
 - 378عبد المجٌد دمحم حسن حجازى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثالً عن الشركة المصرٌة إلنتاج
اإلٌثٌلٌن و مشتماته ( إٌثٌدكو ) ش.م.م -بشؤن حك التولٌع علً جمٌع المعامالت البنكٌة الخاصة بؤنشطة الشركة مع البنون
والمإسسات التموٌلٌة علً النحو التالً -:

إلؽاء تولٌع السٌدة  /لٌلى عبد المجٌد عامر الؽزالً فً جمٌع المعامالت والمراسالت المتعلمة بنشاط الشركة لدي البنون
.1
والمإسسات المصرفٌة والمٌد فً السجل التجاري .
إلؽاء تولٌع السٌد /العربً بوجراد فً جمٌع المعامالت والمراسالت المتعلمة بنشاط الشركة لدي البنون  ،تارٌخ :
.2
 21181116برلم 156484
 - 379عبد المجٌد دمحم حسن حجازى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثالً عن الشركة المصرٌة إلنتاج
اإلٌثٌلٌن و مشتماته ( إٌثٌدكو ) ش.م.م -بشؤن حك التولٌع علً جمٌع المعامالت البنكٌة الخاصة بؤنشطة الشركة مع البنون
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والمإسسات التموٌلٌة علً النحو التالً -:

إلؽاء تولٌع السٌدة  /لٌلى عبد المجٌد عامر الؽزالً فً جمٌع المعامالت والمراسالت المتعلمة بنشاط الشركة لدي البنون
.1
والمإسسات المصرفٌة والمٌد فً السجل التجاري .
إلؽاء تولٌع السٌد /العربً بوجراد فً جمٌع المعامالت والمراسالت المتعلمة بنشاط الشركة لدي البنون  ،تارٌخ :
.2
 21181116برلم 156484
 - 381عبد المجٌد دمحم حسن حجازى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب والمإسسات المصرفٌة والمٌد فً السجل
التجاري .
.3

ان ٌكون حك التولٌع مجتمعٌن طبما لما ٌلً: -

o

السٌد الكٌمٌائً /عبدالمجٌد دمحم دمحم حجازي -رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب (تولٌع اول) .

o

السٌد المحاسب /مجدي دمحم السعٌد عبدالفتاح  -عضو مجلس اإلدارة (تولٌع ثانً) .

¢
ماٌلً : -

لهم حك التولٌع علً جمٌع المعامالت والمراسالت المتعلمة بنشاط الشركة لدي البنون والمإسسات المصرفٌة متضمنا

فتح وإلفال الحسابات لدي البنون المختلفة واعتماد إٌداع وسحب  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 156484

 - 381عبد المجٌد دمحم حسن حجازى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب والمإسسات المصرفٌة والمٌد فً السجل
التجاري .
.3

ان ٌكون حك التولٌع مجتمعٌن طبما لما ٌلً: -

o

السٌد الكٌمٌائً /عبدالمجٌد دمحم دمحم حجازي -رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب (تولٌع اول) .

o

السٌد المحاسب /مجدي دمحم السعٌد عبدالفتاح  -عضو مجلس اإلدارة (تولٌع ثانً) .

¢
ماٌلً : -

لهم حك التولٌع علً جمٌع المعامالت والمراسالت المتعلمة بنشاط الشركة لدي البنون والمإسسات المصرفٌة متضمنا

فتح وإلفال الحسابات لدي البنون المختلفة واعتماد إٌداع وسحب  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 156484

 - 382عبد المجٌد دمحم حسن حجازى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب والمإسسات المصرفٌة والمٌد فً السجل
التجاري .
.3

ان ٌكون حك التولٌع مجتمعٌن طبما لما ٌلً: -

o

السٌد الكٌمٌائً /عبدالمجٌد دمحم دمحم حجازي -رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب (تولٌع اول) .

o

السٌد المحاسب /مجدي دمحم السعٌد عبدالفتاح  -عضو مجلس اإلدارة (تولٌع ثانً) .
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لهم حك التولٌع علً جمٌع المعامالت والمراسالت المتعلمة بنشاط الشركة لدي البنون والمإسسات المصرفٌة متضمنا

فتح وإلفال الحسابات لدي البنون المختلفة واعتماد إٌداع وسحب  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 156484

 - 383عبد المجٌد دمحم حسن حجازى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب الودائع والضمانات واألموال ورهنها
لصالح البنون باإلضافة عن التنازل عن العملة األجنبٌة وفما للمرارات السٌادٌة وكذا التولٌع على الشٌكات المسحوبة وعلى البنون
المختلفة والمستندات البنكٌة األخرى واعتماد وتولٌع عمود/اتفالٌات البنون بشؤن التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة للشركة وعمود
المروض المصٌرة وطوٌله االجل  ، .تارٌخ  21181116 :برلم 156484
 - 384عبد المجٌد دمحم حسن حجازى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب الودائع والضمانات واألموال ورهنها
لصالح البنون باإلضافة عن التنازل عن العملة األجنبٌة وفما للمرارات السٌادٌة وكذا التولٌع على الشٌكات المسحوبة وعلى البنون
المختلفة والمستندات البنكٌة األخرى واعتماد وتولٌع عمود/اتفالٌات البنون بشؤن التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة للشركة وعمود
المروض المصٌرة وطوٌله االجل  ، .تارٌخ  21181116 :برلم 156484
 - 385عبد المجٌد دمحم حسن حجازى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب الودائع والضمانات واألموال ورهنها
لصالح البنون باإلضافة عن التنازل عن العملة األجنبٌة وفما للمرارات السٌادٌة وكذا التولٌع على الشٌكات المسحوبة وعلى البنون
المختلفة والمستندات البنكٌة األخرى واعتماد وتولٌع عمود/اتفالٌات البنون بشؤن التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة للشركة وعمود
المروض المصٌرة وطوٌله االجل  ، .تارٌخ  21181116 :برلم 156484
 - 386مهاب احمد دمحم احمد فتح
هللا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌكون لرئٌس مجلس االدارة السٌد  /مهاب أحمد دمحم أحمد فتح هللا  ،وعضو مجلس االدارة
والعضو المنتدب السٌد  /مروان زكى ناشد جبر ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) الحك فى التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام
جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال العام و المطاع الخاص بكافة أشكالهم  ،كذلن التعامل مع
جمٌع البنون والمصارؾ بكافة أنواع المعامالت كالسحب واالٌداع واالفراج عن رأس مال الشركة المصدر وفتح وؼلك الحسابات
بكافة أنواعها ( حسابات جارٌة  ،تارٌخ  21181116 :برلم 11673
 - 387مروان زكً ناشد جبر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌكون لرئٌس مجلس االدارة السٌد  /مهاب أحمد دمحم أحمد فتح
هللا  ،وعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد  /مروان زكى ناشد جبر ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) الحك فى التعامل بإسم الشركة
وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال العام و المطاع الخاص بكافة أشكالهم
 ،كذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ بكافة أنواع المعامالت كالسحب واالٌداع واالفراج عن رأس مال الشركة المصدر وفتح
وؼلك الحسابات بكافة أنواعها ( حسابات جارٌة  ،تارٌخ  21181116 :برلم 11673
 - 388مهاب احمد دمحم احمد فتح
هللا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  -ودائع  -اعتمادات  -خطابات ضمان )  ،ولهما الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى
ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم .
أما فٌما ٌتعلك بتولٌع الشٌكات أمام البنون  ،واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وابرام العمود
والمشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل فٌكون لهما ( مجتمعٌن )  ،ولهما الحك فى تفوٌض و توكٌل
الؽٌر فى كل أو بعض مما ذكر .
أما فٌما ٌتعلك بااللتراض أو التصرؾ فى أصول الشركة بالبٌع أو الرهن كلها أو جزء  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 11673

 - 389مروان زكً ناشد جبر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -ودائع  -اعتمادات  -خطابات ضمان )  ،ولهما الحك فى
تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم .
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أما فٌما ٌتعلك بتولٌع الشٌكات أمام البنون  ،واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وابرام العمود
والمشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل فٌكون لهما ( مجتمعٌن )  ،ولهما الحك فى تفوٌض و توكٌل
الؽٌر فى كل أو بعض مما ذكر .
برلم 11673

أما فٌما ٌتعلك بااللتراض أو التصرؾ فى أصول الشركة بالبٌع أو الرهن كلها أو جزء  ،تارٌخ 21181116 :
 - 391مهاب احمد دمحم احمد فتح

هللا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة منها فٌلزم أتخاذ المرار بموافمة الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة  ، .تارٌخ 21181116 :
برلم 11673
 - 391مروان زكً ناشد جبر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منها فٌلزم أتخاذ المرار بموافمة الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة ، .
تارٌخ  21181116 :برلم 11673
برلم 8178

 - 392احمد عثمان عمر عثمان جمعه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181116 :
 - 393سعد دمحم دمحم الدٌهى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181116 :
 - 394هدٌر سعد دمحم الدٌهى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 8178

برلم 8178
برلم 8178

 - 395تؽرٌد سعٌد احمد الحداد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181116 :

برلم

 - 396احمد عثمان عمر عثمان جمعه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للشئون السٌاحٌة ، ---تارٌخ 21181116 :
8178
 - 397سعد دمحم دمحم الدٌهى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب للشئون السٌاحٌة ، ---تارٌخ 21181116 :
برلم 8178
 - 398هدٌر سعد دمحم الدٌهى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للشئون السٌاحٌة ، ---تارٌخ 21181116 :

برلم 8178
برلم 8178

 - 399تؽرٌد سعٌد احمد الحداد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للشئون السٌاحٌة ، ---تارٌخ 21181116 :

 - 411عادل المعتز عادل االلفى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ( انتخاب مجلس االدارة بذات التشكٌل وذات
الصالحٌات )  ،تارٌخ  21181116 :برلم 5374
 - 411عاٌدة اسماعٌل عثمان اسماعٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الموافمة على تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمده
ثالث سنوات .
 -3الموافمة على منح السٌدة  /عاٌدة اسماعٌل عثمان اسماعٌل  -رئٌس مجلس االدارة حك التولٌع منفرده امام البنون والجهات
الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والتوثٌك ولها اٌضا حك كفالة الشركة للؽٌر ولها الحك فىتوكٌل اى من البنون فى اجراء
توكٌل الرهن لنفسها اوللؽٌر ولها حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وتمثٌل الشركة لانونٌا وحك االلتراض والرهن
والبٌع والشراء وابرام عمود التعالدات والتسهٌالت  ،تارٌخ  21181116 :برلم 6113
 - 412عاٌدة اسماعٌل عثمان اسماعٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة االئتمانٌة وعمود البٌع والشراء والتولٌع على طلبات
اصدار خطاب الضمان وطلبات منح االعتمادات المستندٌة والسحب واالٌداع وفتح حسابات باسم الشركة ولها فى ذلن واسع
السلطات وحك توكٌل الؽٌر فى بعض اوكل ماذكر  ،تارٌخ  21181116 :برلم 6113
 - 413وحٌد رأفت دمحم محمود بدوى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :
 - 414مجدى دمحم احمد امٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 4757

برلم 4757

 - 415دمحم وحٌد رافت دمحم محمود بدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :
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 - 416عمر بن فهد بن دمحم اللهٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :
 - 417مروج وحٌد رافت دمحم بدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 4757
برلم 4757

 - 418وحٌد رأفت دمحم محمود بدوى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تجدٌد مده مجلس االدارة  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 4757
 - 419مجدى دمحم احمد امٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده مجلس االدارة  ،تارٌخ 21181117 :
4757

برلم

 - 411دمحم وحٌد رافت دمحم محمود بدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده مجلس االدارة  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 4757
برلم

 - 411عمر بن فهد بن دمحم اللهٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده مجلس االدارة  ،تارٌخ 21181117 :
4757
 - 412مروج وحٌد رافت دمحم بدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده مجلس االدارة  ،تارٌخ 21181117 :
4757

برلم

 - 413عز الدٌن نبٌل زٌن العابدٌن شركة مساهمة مدٌر عام الموافمة على تعٌٌن السٌد  /عز الدٌن نبٌل زٌن العابدٌن مدٌرا
عام للشركة على ان تكون صالحٌاته كالتالى ٌ:مثل السٌد عز الدٌن نبٌل زٌن العابدٌن ا لشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله فً هذا
الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة له إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ
وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 5444
 - 414عبد السالم على السعدى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الموافمة على تعٌٌن السٌد  /عز الدٌن نبٌل زٌن العابدٌن
مدٌرا عام للشركة على ان تكون صالحٌاته كالتالى ٌ:مثل السٌد عز الدٌن نبٌل زٌن العابدٌن ا لشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله فً
هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة له إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن
وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 5444
 - 415عز الدٌن نبٌل زٌن العابدٌن شركة مساهمة مدٌر عام السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات
والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود  ،وله الحك فى لبض
واستالم المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات  ،وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وله حك
التعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك
الحسابات والٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال  ،تارٌخ  21181117 :برلم 5444
 - 416عبد السالم على السعدى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات
والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود  ،وله الحك فى لبض
واستالم المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات  ،وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وله حك
التعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك
الحسابات والٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال  ،تارٌخ  21181117 :برلم 5444
 - 417عز الدٌن نبٌل زٌن العابدٌن شركة مساهمة مدٌر عام إذا ولعة المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها وله تفوٌض او
توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ  21181117 :برلم 5444
 - 418عبد السالم على السعدى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة إذا ولعة المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها وله تفوٌض
او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ  21181117 :برلم 5444
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 - 419عز الدٌن نبٌل زٌن العابدٌن شركة مساهمة مدٌر عام الموافمة على تجدٌد مدة مجلس االدارة للشركة لمدة ثالث سنوات
اخرى بذات الصالحٌات الوارد بالسجل التجارى وفما الخر تعدٌل  ،تارٌخ  21181117 :برلم 5444
 - 421عبد السالم على السعدى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الموافمة على تجدٌد مدة مجلس االدارة للشركة لمدة ثالث
سنوات اخرى بذات الصالحٌات الوارد بالسجل التجارى وفما الخر تعدٌل  ،تارٌخ  21181117 :برلم 5444
 - 421احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب منتدب ،ممثل الشركة العالمٌة
لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 422احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب منتدب ،ممثل الشركة العالمٌة
لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 423جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب منتدب ،ممثل الشركة
العالمٌة لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 424جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب منتدب ،ممثل الشركة
العالمٌة لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 425صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب ،ممثل الشركة العالمٌة لالسمدة
والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 426صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب ،ممثل الشركة العالمٌة لالسمدة
والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 427دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب ،ممثل الشركة العالمٌة لالسمدة والمستلزمات
الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 428دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب ،ممثل الشركة العالمٌة لالسمدة والمستلزمات
الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 429احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب منتدب  -ممثال للشركة العالمٌة
لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 431احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب منتدب  -ممثال للشركة العالمٌة
لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 431جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب منتدب  -ممثال للشركة
العالمٌة لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 432جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب منتدب  -ممثال للشركة
العالمٌة لالسمدة والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 433صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  -ممثال للشركة العالمٌة لالسمدة
والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 434صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  -ممثال للشركة العالمٌة لالسمدة
والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 435دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  -ممثال للشركة العالمٌة لالسمدة
والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
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 - 436دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  -ممثال للشركة العالمٌة لالسمدة
والمستلزمات الزراعٌة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 437احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب من ذوى خبرة -تفوٌض السٌد
اللواء  /جمال عبد العزٌز دمحم الجوهرى  -نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة
وؼٌر الحكومٌة وإدارة الشركة والتولٌع على العمود الالزمة لذلن وإلؽاء ما دون ذلن من الصالحٌات المفوضة له بالسجل التجارى
وٌبمى تولٌعه على الشٌكات مع تولٌع السٌد  /أحمد صالح أبو دنمل  -رئٌس مجلس اإلدارة وٌعد تولٌعه تولٌع أول ثم تولٌع رئٌس
مجلس اإلدارة تولٌع ثان كما ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة السٌد  /أحمد صالح أحمد  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 438احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب من ذوى خبرة -تفوٌض السٌد
اللواء  /جمال عبد العزٌز دمحم الجوهرى  -نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة
وؼٌر الحكومٌة وإدارة الشركة والتولٌع على العمود الالزمة لذلن وإلؽاء ما دون ذلن من الصالحٌات المفوضة له بالسجل التجارى
وٌبمى تولٌعه على الشٌكات مع تولٌع السٌد  /أحمد صالح أبو دنمل  -رئٌس مجلس اإلدارة وٌعد تولٌعه تولٌع أول ثم تولٌع رئٌس
مجلس اإلدارة تولٌع ثان كما ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة السٌد  /أحمد صالح أحمد  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 439جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب من ذوى خبرة -تفوٌض
السٌد اللواء  /جمال عبد العزٌز دمحم الجوهرى  -نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى تمثٌل الشركة أمام الجهات
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وإدارة الشركة والتولٌع على العمود الالزمة لذلن وإلؽاء ما دون ذلن من الصالحٌات المفوضة له بالسجل
التجارى وٌبمى تولٌعه على الشٌكات مع تولٌع السٌد  /أحمد صالح أبو دنمل  -رئٌس مجلس اإلدارة وٌعد تولٌعه تولٌع أول ثم تولٌع
رئٌس مجلس اإلدارة تولٌع ثان كما ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة السٌد  /أحمد صالح أحمد  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 441جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب من ذوى خبرة -تفوٌض
السٌد اللواء  /جمال عبد العزٌز دمحم الجوهرى  -نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى تمثٌل الشركة أمام الجهات
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وإدارة الشركة والتولٌع على العمود الالزمة لذلن وإلؽاء ما دون ذلن من الصالحٌات المفوضة له بالسجل
التجارى وٌبمى تولٌعه على الشٌكات مع تولٌع السٌد  /أحمد صالح أبو دنمل  -رئٌس مجلس اإلدارة وٌعد تولٌعه تولٌع أول ثم تولٌع
رئٌس مجلس اإلدارة تولٌع ثان كما ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة السٌد  /أحمد صالح أحمد  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 441صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى خبرة -تفوٌض السٌد اللواء  /جمال
عبد العزٌز دمحم الجوهرى  -نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
وإدارة الشركة والتولٌع على العمود الالزمة لذلن وإلؽاء ما دون ذلن من الصالحٌات المفوضة له بالسجل التجارى وٌبمى تولٌعه
على الشٌكات مع تولٌع السٌد  /أحمد صالح أبو دنمل  -رئٌس مجلس اإلدارة وٌعد تولٌعه تولٌع أول ثم تولٌع رئٌس مجلس اإلدارة
تولٌع ثان كما ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة السٌد  /أحمد صالح أحمد  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 442صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى خبرة -تفوٌض السٌد اللواء  /جمال
عبد العزٌز دمحم الجوهرى  -نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
وإدارة الشركة والتولٌع على العمود الالزمة لذلن وإلؽاء ما دون ذلن من الصالحٌات المفوضة له بالسجل التجارى وٌبمى تولٌعه
على الشٌكات مع تولٌع السٌد  /أحمد صالح أبو دنمل  -رئٌس مجلس اإلدارة وٌعد تولٌعه تولٌع أول ثم تولٌع رئٌس مجلس اإلدارة
تولٌع ثان كما ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة السٌد  /أحمد صالح أحمد  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 443دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى خبرة -تفوٌض السٌد اللواء  /جمال عبد
العزٌز دمحم الجوهرى  -نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وإدارة
الشركة والتولٌع على العمود الالزمة لذلن وإلؽاء ما دون ذلن من الصالحٌات المفوضة له بالسجل التجارى وٌبمى تولٌعه على
الشٌكات مع تولٌع السٌد  /أحمد صالح أبو دنمل  -رئٌس مجلس اإلدارة وٌعد تولٌعه تولٌع أول ثم تولٌع رئٌس مجلس اإلدارة تولٌع
ثان كما ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة السٌد  /أحمد صالح أحمد  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 444دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى خبرة -تفوٌض السٌد اللواء  /جمال عبد
العزٌز دمحم الجوهرى  -نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وإدارة
الشركة والتولٌع على العمود الالزمة لذلن وإلؽاء ما دون ذلن من الصالحٌات المفوضة له بالسجل التجارى وٌبمى تولٌعه على
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الشٌكات مع تولٌع السٌد  /أحمد صالح أبو دنمل  -رئٌس مجلس اإلدارة وٌعد تولٌعه تولٌع أول ثم تولٌع رئٌس مجلس اإلدارة تولٌع
ثان كما ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة السٌد  /أحمد صالح أحمد  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 445احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب محمود أبو دنمل وعضوى مجلس
اإلدارة المنتدبٌن السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل التولٌع (منفردٌن) على
الشٌكات.اإلبماء على الصالحٌات المفوضة لكل من السٌد  /رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس اإلدارة
المنتدبٌن وهم السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل الواردة بالسجل التجارى كما
هى ودون أى تعدٌل ، .تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 446احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب محمود أبو دنمل وعضوى مجلس
اإلدارة المنتدبٌن السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل التولٌع (منفردٌن) على
الشٌكات.اإلبماء على الصالحٌات المفوضة لكل من السٌد  /رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس اإلدارة
المنتدبٌن وهم السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل الواردة بالسجل التجارى كما
هى ودون أى تعدٌل ، .تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 447جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب محمود أبو دنمل وعضوى
مجلس اإلدارة المنتدبٌن السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل التولٌع (منفردٌن)
على الشٌكات.اإلبماء على الصالحٌات المفوضة لكل من السٌد  /رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس
اإلدارة المنتدبٌن وهم السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل الواردة بالسجل
التجارى كما هى ودون أى تعدٌل ، .تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 448جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب محمود أبو دنمل وعضوى
مجلس اإلدارة المنتدبٌن السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل التولٌع (منفردٌن)
على الشٌكات.اإلبماء على الصالحٌات المفوضة لكل من السٌد  /رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس
اإلدارة المنتدبٌن وهم السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل الواردة بالسجل
التجارى كما هى ودون أى تعدٌل ، .تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 449صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة محمود أبو دنمل وعضوى مجلس اإلدارة
المنتدبٌن السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل التولٌع (منفردٌن) على
الشٌكات.اإلبماء على الصالحٌات المفوضة لكل من السٌد  /رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس اإلدارة
المنتدبٌن وهم السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل الواردة بالسجل التجارى كما
هى ودون أى تعدٌل ، .تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 451صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة محمود أبو دنمل وعضوى مجلس اإلدارة
المنتدبٌن السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل التولٌع (منفردٌن) على
الشٌكات.اإلبماء على الصالحٌات المفوضة لكل من السٌد  /رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس اإلدارة
المنتدبٌن وهم السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل الواردة بالسجل التجارى كما
هى ودون أى تعدٌل ، .تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 451دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة محمود أبو دنمل وعضوى مجلس اإلدارة المنتدبٌن
السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل التولٌع (منفردٌن) على الشٌكات.اإلبماء على
الصالحٌات المفوضة لكل من السٌد  /رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس اإلدارة المنتدبٌن وهم السٌد /
صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل الواردة بالسجل التجارى كما هى ودون أى تعدٌل، .
تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 452دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة محمود أبو دنمل وعضوى مجلس اإلدارة المنتدبٌن
السٌد  /صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل التولٌع (منفردٌن) على الشٌكات.اإلبماء على
الصالحٌات المفوضة لكل من السٌد  /رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس اإلدارة المنتدبٌن وهم السٌد /
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صابر صالح أحمد محمود أبو دنمل و السٌد  /دمحم صالح أحمد محمود أبو دنمل الواردة بالسجل التجارى كما هى ودون أى تعدٌل، .
تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 453خٌرٌه عبدهلل محمود نانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 11619

 - 454فوزى السٌد حسٌن شبن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 11619

 - 455احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثال للشركه العالمٌه لالسمده
والمستلزمات الزراعٌه  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 456احمد صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثال للشركه العالمٌه لالسمده
والمستلزمات الزراعٌه  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 457جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب ممثال للشركه العالمٌه
لالسمده والمستلزمات الزراعٌه  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 458جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب ممثال للشركه العالمٌه
لالسمده والمستلزمات الزراعٌه  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 459صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال للشركه العالمٌه لالسمده والمستلزمات
الزراعٌه  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 461صابر صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال للشركه العالمٌه لالسمده والمستلزمات
الزراعٌه  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 461دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال للشركه العالمٌه لالسمده والمستلزمات
الزراعٌه  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 462دمحم صالح احمد محمود ابو دنمل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال للشركه العالمٌه لالسمده والمستلزمات
الزراعٌه  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14154
 - 463سٌؾ الدٌن مصطفى صالح كامل الصواؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181117 :
4664
 - 464أحمد جمال ابراهٌم أحمد لوكسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم

برلم 4664

 - 465مصطفى دمحم عبد المحسن عبد اللطٌؾ عبد الرحمن مازن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ :
 21181117برلم 4664
 - 466سٌؾ الدٌن مصطفى صالح كامل الصواؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181117 :
4664
 - 467أحمد جمال ابراهٌم أحمد لوكسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم

برلم 4664

 - 468مصطفى دمحم عبد المحسن عبد اللطٌؾ عبد الرحمن مازن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ :
 21181117برلم 4664
 - 469سٌؾ الدٌن مصطفى صالح كامل الصواؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الموافمه على تجدٌد عضوٌه اعضاء
مجلس االدارة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 4664
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 - 471أحمد جمال ابراهٌم أحمد لوكسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الموافمه على تجدٌد عضوٌه اعضاء مجلس االدارة ،
تارٌخ  21181117 :برلم 4664
 - 471مصطفى دمحم عبد المحسن عبد اللطٌؾ عبد الرحمن مازن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الموافمه على تجدٌد عضوٌه
اعضاء مجلس االدارة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 4664
 - 472حسن عباس حلمً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :
112775

برلم

 - 473حسن عباس حلمً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :
112775

برلم

 - 474حسن عباس حلمً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :
112775

برلم

 - 475حسن عباس حلمً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :
112775

برلم

 - 476شٌرٌن حسن عباس حلمى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 112775
 - 477شٌرٌن حسن عباس حلمى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 112775
 - 478عصام عبد العزٌز االنصارى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 479عصام عبد العزٌز االنصارى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 481عصام عبد العزٌز االنصارى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 481عصام عبد العزٌز االنصارى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 482سعٌد احمد خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 483سعٌد احمد خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 484ضٌاء الدٌن ابراهٌم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 485ضٌاء الدٌن ابراهٌم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 486ضٌاء الدٌن ابراهٌم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 487ضٌاء الدٌن ابراهٌم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 488على فتٌحة حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 489على فتٌحة حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 491على فتٌحة حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 491على فتٌحة حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 492سعٌد احمد خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775
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 - 493سعٌد احمد خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 494شٌرٌن حسن عباس حلمى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 112775
 - 495شٌرٌن حسن عباس حلمى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 112775
ٌ - 496اشار حسن عباس حلمً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

ٌ - 497اشار حسن عباس حلمً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

ٌ - 498اشار حسن عباس حلمً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

ٌ - 499اشار حسن عباس حلمً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 112775

 - 511حسن عباس حلمً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة
ثالث سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 511حسن عباس حلمً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة
ثالث سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 512حسن عباس حلمً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة
ثالث سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 513حسن عباس حلمً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة
ثالث سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 514شٌرٌن حسن عباس حلمى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة
الشركه لمدة ثالث سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 515شٌرٌن حسن عباس حلمى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة
الشركه لمدة ثالث سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 516عصام عبد العزٌز االنصارى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث
سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 517عصام عبد العزٌز االنصارى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث
سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 518عصام عبد العزٌز االنصارى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث
سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 519عصام عبد العزٌز االنصارى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث
سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 511سعٌد احمد خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث سنوات واعاده
تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 511سعٌد احمد خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث سنوات واعاده
تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
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 - 512ضٌاء الدٌن ابراهٌم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث سنوات
واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 513ضٌاء الدٌن ابراهٌم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث سنوات
واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 514ضٌاء الدٌن ابراهٌم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث سنوات
واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 515ضٌاء الدٌن ابراهٌم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث سنوات
واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 516على فتٌحة حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث سنوات واعاده
تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 517على فتٌحة حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث سنوات واعاده
تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 518على فتٌحة حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث سنوات واعاده
تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 519على فتٌحة حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث سنوات واعاده
تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 521سعٌد احمد خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث سنوات واعاده
تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 521سعٌد احمد خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث سنوات واعاده
تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 522شٌرٌن حسن عباس حلمى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة
الشركه لمدة ثالث سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 523شٌرٌن حسن عباس حلمى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة
الشركه لمدة ثالث سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
ٌ - 524اشار حسن عباس حلمً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث
سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
ٌ - 525اشار حسن عباس حلمً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث
سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
ٌ - 526اشار حسن عباس حلمً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث
سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
ٌ - 527اشار حسن عباس حلمً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة الشركه لمدة ثالث
سنوات واعاده تشكٌل امجلس االدارة بكافه اختصاصاته  ،تارٌخ  21181117 :برلم 112775
 - 528طارق جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعطاء صالحٌه التولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركه
امام البنون باسم الشركه ولحساب الشركه واالٌداع والمبض امام البنون منفردا الى االستاذ /شرٌؾ دمحم عمرو الدٌوانى  ، .تارٌخ :
 21181118برلم 11486
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 - 529منً جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اعطاء صالحٌه التولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركه
امام البنون باسم الشركه ولحساب الشركه واالٌداع والمبض امام البنون منفردا الى االستاذ /شرٌؾ دمحم عمرو الدٌوانى  ، .تارٌخ :
 21181118برلم 11486
 - 531شرٌؾ دمحم عمرو الدٌوانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعطاء صالحٌه التولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركه امام
البنون باسم الشركه ولحساب الشركه واالٌداع والمبض امام البنون منفردا الى االستاذ /شرٌؾ دمحم عمرو الدٌوانى  ، .تارٌخ :
 21181118برلم 11486
 - 531وٌلهٌلمس كورنٌلز  Mr.WILHELMUS CORNELISشركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعطاء صالحٌه التولٌع على
الشٌكات وتمثٌل الشركه امام البنون باسم الشركه ولحساب الشركه واالٌداع والمبض امام البنون منفردا الى االستاذ /شرٌؾ دمحم
عمرو الدٌوانى  ، .تارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 532تٌرى اولٌفر مارى  MR.THIERRY OLIVIER MARIEشركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعطاء صالحٌه التولٌع على
الشٌكات وتمثٌل الشركه امام البنون باسم الشركه ولحساب الشركه واالٌداع والمبض امام البنون منفردا الى االستاذ /شرٌؾ دمحم
عمرو الدٌوانى  ، .تارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 533طارق جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة (-اعاده تشكٌل مجلس اداره الشركه لدوره جدٌده
مدتها ثالث سنوات بنفس التشكٌل الحالى وبنفس سلطات التولٌع باالنابه عن الشركه والوارده بالسجل التجارى للشركه كما هى دون
تؽٌٌر)  ،تارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 534منً جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة (-اعاده تشكٌل مجلس اداره الشركه لدوره جدٌده مدتها
ثالث سنوات بنفس التشكٌل الحالى وبنفس سلطات التولٌع باالنابه عن الشركه والوارده بالسجل التجارى للشركه كما هى دون
تؽٌٌر)  ،تارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 535شرٌؾ دمحم عمرو الدٌوانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة (-اعاده تشكٌل مجلس اداره الشركه لدوره جدٌده مدتها
ثالث سنوات بنفس التشكٌل الحالى وبنفس سلطات التولٌع باالنابه عن الشركه والوارده بالسجل التجارى للشركه كما هى دون
تؽٌٌر)  ،تارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 536وٌلهٌلمس كورنٌلز  Mr.WILHELMUS CORNELISشركة مساهمة عضو مجلس ادارة (-اعاده تشكٌل مجلس اداره
الشركه لدوره جدٌده مدتها ثالث سنوات بنفس التشكٌل الحالى وبنفس سلطات التولٌع باالنابه عن الشركه والوارده بالسجل التجارى
للشركه كما هى دون تؽٌٌر)  ،تارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 537تٌرى اولٌفر مارى  MR.THIERRY OLIVIER MARIEشركة مساهمة عضو مجلس ادارة (-اعاده تشكٌل مجلس اداره
الشركه لدوره جدٌده مدتها ثالث سنوات بنفس التشكٌل الحالى وبنفس سلطات التولٌع باالنابه عن الشركه والوارده بالسجل التجارى
للشركه كما هى دون تؽٌٌر)  ،تارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 538طارق جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة فان اودن مارٌتاٌم بى.فى -هولندٌة Van
 ، Uden Maritime B.V Dutchتارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 539منً جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل شركة فان اودن مارٌتاٌم بى.فى -هولندٌة Van
 ، Uden Maritime B.V Dutchتارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 541شرٌؾ دمحم عمرو الدٌوانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة فان اودن مارٌتاٌم بى.فى -هولندٌة Van
 ، Uden Maritime B.V Dutchتارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 541وٌلهٌلمس كورنٌلز  Mr.WILHELMUS CORNELISشركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة فان اودن مارٌتاٌم
بى.فى -هولندٌة  ، Van Uden Maritime B.V Dutchتارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 542تٌرى اولٌفر مارى  MR.THIERRY OLIVIER MARIEشركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة فان اودن
مارٌتاٌم بى.فى -هولندٌة  ، Van Uden Maritime B.V Dutchتارٌخ  21181118 :برلم 11486
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 - 543طارق جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة فان اودن مارٌتاٌم بى.فى -هولندٌة Van
 ، Uden Maritime B.V Dutchتارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 544منً جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل شركة فان اودن مارٌتاٌم بى.فى -هولندٌة Van
 ، Uden Maritime B.V Dutchتارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 545شرٌؾ دمحم عمرو الدٌوانى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة فان اودن مارٌتاٌم بى.فى -هولندٌة Van
 ، Uden Maritime B.V Dutchتارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 546وٌلهٌلمس كورنٌلز  Mr.WILHELMUS CORNELISشركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة فان اودن مارٌتاٌم
بى.فى -هولندٌة  ، Van Uden Maritime B.V Dutchتارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 547تٌرى اولٌفر مارى  MR.THIERRY OLIVIER MARIEشركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة فان اودن
مارٌتاٌم بى.فى -هولندٌة  ، Van Uden Maritime B.V Dutchتارٌخ  21181118 :برلم 11486
 - 548منٌر شرٌؾ حسن حسن شرٌفه شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال للشركة امام المضاء والؽٌر وله حك التولٌع
منفردا على كافة المعامالت والتعهدات والعمود الخاصة بالشركة وكذا عمود البٌع والرهن ولرئٌس مجلس االدارة حك التعامل مع
كافة البنون وفى سحب واٌداع المبالػ باسم وحساب الشركة وكافه التعامالت البنكٌة  ،تارٌخ  21181118 :برلم 11843
 - 549طارق جالل دمحم فهمى عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب منح سلطات التولٌع للسادة  -1خالد
على حسن الصحن رلم لومى  -2 26317291211551شرٌؾ دمحم فإاد طه عماره رلم لومى  -3 27712171113331احمد
دمحم فرٌد حافظ امٌن رلم لومى  27315151211152الى اثنٌن مجتمعٌن  -الحك فى التولٌع والتعامل باسم الشركة مع البنون
وتمثٌل الشركة امامها والتولٌع عنها وٌتضمن ذلن كافة صور التعامل مع البنون من فتح وؼلك الحسابات المصرفٌة بكافة انواعها
واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات والتحوٌالت بجمٌع انواعها واصدار خطابات الضمان وكافه  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 3162
 - 551طارق جالل دمحم فهمى عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب منح سلطات التولٌع للسادة  -1خالد
على حسن الصحن رلم لومى  -2 26317291211551شرٌؾ دمحم فإاد طه عماره رلم لومى  -3 27712171113331احمد
دمحم فرٌد حافظ امٌن رلم لومى  27315151211152الى اثنٌن مجتمعٌن  -الحك فى التولٌع والتعامل باسم الشركة مع البنون
وتمثٌل الشركة امامها والتولٌع عنها وٌتضمن ذلن كافة صور التعامل مع البنون من فتح وؼلك الحسابات المصرفٌة بكافة انواعها
واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات والتحوٌالت بجمٌع انواعها واصدار خطابات الضمان وكافه  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 3162
 - 551طارق جالل دمحم فهمى عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب المعامالت المصرفٌة بجمٌع
انواعها لدى جمٌع البنون التى تتعامل معها الشركة مع بماء اٌة اختصاصات وسلطات تولٌع واردة وسابمة بالسجل التجارى كما هى
دون تعدٌل  ،تارٌخ  21181118 :برلم 3162
 - 552طارق جالل دمحم فهمى عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب المعامالت المصرفٌة بجمٌع
انواعها لدى جمٌع البنون التى تتعامل معها الشركة مع بماء اٌة اختصاصات وسلطات تولٌع واردة وسابمة بالسجل التجارى كما هى
دون تعدٌل  ،تارٌخ  21181118 :برلم 3162
 - 553احمد عبد المادر دمحم احمد شرٌؾ شركة مساهمة مدٌر تشؽٌل النمل بالسٌارات بدال من السٌد /دمحم احمد احمد دمحم  ،تارٌخ
 21181118 :برلم 1879
 - 554طارق جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :
 - 555منً جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :
 - 556ادوارد أوتو سٌجرٌست شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :
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 - 557طارق جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل عن شركة سى تى اى ترنسبورت لٌمتد  ،تارٌخ
 21181118 :برلم 11415
 - 558منً جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن شركة سى تى اى ترنسبورت لٌمتد  ،تارٌخ :
 21181118برلم 11415
 - 559ادوارد أوتو سٌجرٌست شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن شركة سى تى اى ترنسبورت لٌمتد  ،تارٌخ :
 21181118برلم 11415
 - 561طارق جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تجدٌد عضوٌه مجلس ادارة الشركة لٌصبح  ،تارٌخ :
 21181118برلم 11415
 - 561منً جالل فهمً عبد الوهاب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد عضوٌه مجلس ادارة الشركة لٌصبح  ،تارٌخ :
 21181118برلم 11415
 - 562ادوارد أوتو سٌجرٌست شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد عضوٌه مجلس ادارة الشركة لٌصبح  ،تارٌخ :
 21181118برلم 11415
 - 563ماهر دمحم خمٌس احمد الصٌفى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ :
 21181118برلم 155252
 - 564عال سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181118 :
155252

برلم

 - 565نرمٌن سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 155252
 - 566نهى سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181118 :
155252

برلم

 - 567نسرٌن سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 155252
 - 568ماهر دمحم خمٌس احمد الصٌفى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وله كافة الصالحٌات واالختصاصات
فى إدارة الشركة طبما ً للمانون واللوائح وله حك التولٌع على انفراد عن الشركة على كافة معامالتها وتعهداتها امام جمٌع الجهات
الحكومٌة وؼٌرالحكومٌة وجمٌع الوزارات ووزارة الدفاع والموات المسلحة والمحافظة االسكندرٌة ومحافظة مطروح ومجالس
المدن والحك فى ابرام وتولٌع على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام الشهر العمارى والتوثٌك وحك التولٌع على عمود
الشراء والبٌع نٌابة عن الشركة وشراء وبٌع السٌارات ولمصلحتها وضمن اؼراضها ، ..تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 569عال سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وله كافة الصالحٌات واالختصاصات فى إدارة الشركة
طبما ً للمانون واللوائح وله حك التولٌع على انفراد عن الشركة على كافة معامالتها وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌة
وؼٌرالحكومٌة وجمٌع الوزارات ووزارة الدفاع والموات المسلحة والمحافظة االسكندرٌة ومحافظة مطروح ومجالس المدن والحك
فى ابرام وتولٌع على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام الشهر العمارى والتوثٌك وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع نٌابة
عن الشركة وشراء وبٌع السٌارات ولمصلحتها وضمن اؼراضها ، ..تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 571نرمٌن سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وله كافة الصالحٌات واالختصاصات فى إدارة
الشركة طبما ً للمانون واللوائح وله حك التولٌع على انفراد عن الشركة على كافة معامالتها وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌة
وؼٌرالحكومٌة وجمٌع الوزارات ووزارة الدفاع والموات المسلحة والمحافظة االسكندرٌة ومحافظة مطروح ومجالس المدن والحك
فى ابرام وتولٌع على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام الشهر العمارى والتوثٌك وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع نٌابة
عن الشركة وشراء وبٌع السٌارات ولمصلحتها وضمن اؼراضها ، ..تارٌخ  21181118 :برلم 155252
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 - 571نهى سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وله كافة الصالحٌات واالختصاصات فى إدارة الشركة
طبما ً للمانون واللوائح وله حك التولٌع على انفراد عن الشركة على كافة معامالتها وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌة
وؼٌرالحكومٌة وجمٌع الوزارات ووزارة الدفاع والموات المسلحة والمحافظة االسكندرٌة ومحافظة مطروح ومجالس المدن والحك
فى ابرام وتولٌع على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام الشهر العمارى والتوثٌك وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع نٌابة
عن الشركة وشراء وبٌع السٌارات ولمصلحتها وضمن اؼراضها ، ..تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 572نسرٌن سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وله كافة الصالحٌات واالختصاصات فى إدارة
الشركة طبما ً للمانون واللوائح وله حك التولٌع على انفراد عن الشركة على كافة معامالتها وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌة
وؼٌرالحكومٌة وجمٌع الوزارات ووزارة الدفاع والموات المسلحة والمحافظة االسكندرٌة ومحافظة مطروح ومجالس المدن والحك
فى ابرام وتولٌع على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام الشهر العمارى والتوثٌك وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع نٌابة
عن الشركة وشراء وبٌع السٌارات ولمصلحتها وضمن اؼراضها ، ..تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 573ماهر دمحم خمٌس احمد الصٌفى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وتمثٌل الشركة امام المضاء بكافة
ما ذكر  ..وحك إصدار التوكٌالت للمحامٌن وحك الصلح
درجاته وهٌئاته  ..وله حك تفوٌض و توكٌل الؽٌرفى كل او بعض
وااللرار واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وحك الؽاء التوكٌالت ..
4ـــ ٌكون للسٌد /دمحمعمرابراهٌم خلٌل رلم لومى  27819181211779منفردا ً حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌـداع والتولٌع منفردا ً على الشٌكات وله حك فتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وتؽٌٌر والؽاء وتعدٌل
التولٌعات المعتمده  ،تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 574عال سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتمثٌل الشركة امام المضاء بكافة درجاته وهٌئاته ..
ما ذكر  ..وحك إصدار التوكٌالت للمحامٌن وحك الصلح وااللرار واالنكار
وله حك تفوٌض و توكٌل الؽٌرفى كل او بعض
واالبراء والطعن بالتزوٌر وحك الؽاء التوكٌالت ..
4ـــ ٌكون للسٌد /دمحمعمرابراهٌم خلٌل رلم لومى  27819181211779منفردا ً حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌـداع والتولٌع منفردا ً على الشٌكات وله حك فتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وتؽٌٌر والؽاء وتعدٌل
التولٌعات المعتمده  ،تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 575نرمٌن سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتمثٌل الشركة امام المضاء بكافة درجاته وهٌئاته ..
ما ذكر  ..وحك إصدار التوكٌالت للمحامٌن وحك الصلح وااللرار واالنكار
وله حك تفوٌض و توكٌل الؽٌرفى كل او بعض
واالبراء والطعن بالتزوٌر وحك الؽاء التوكٌالت ..
4ـــ ٌكون للسٌد /دمحمعمرابراهٌم خلٌل رلم لومى  27819181211779منفردا ً حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌـداع والتولٌع منفردا ً على الشٌكات وله حك فتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وتؽٌٌر والؽاء وتعدٌل
التولٌعات المعتمده  ،تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 576نهى سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتمثٌل الشركة امام المضاء بكافة درجاته وهٌئاته ..
ما ذكر  ..وحك إصدار التوكٌالت للمحامٌن وحك الصلح وااللرار واالنكار
وله حك تفوٌض و توكٌل الؽٌرفى كل او بعض
واالبراء والطعن بالتزوٌر وحك الؽاء التوكٌالت ..
4ـــ ٌكون للسٌد /دمحمعمرابراهٌم خلٌل رلم لومى  27819181211779منفردا ً حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌـداع والتولٌع منفردا ً على الشٌكات وله حك فتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وتؽٌٌر والؽاء وتعدٌل
التولٌعات المعتمده  ،تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 577نسرٌن سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وتمثٌل الشركة امام المضاء بكافة درجاته وهٌئاته ..
ما ذكر  ..وحك إصدار التوكٌالت للمحامٌن وحك الصلح وااللرار واالنكار
وله حك تفوٌض و توكٌل الؽٌرفى كل او بعض
واالبراء والطعن بالتزوٌر وحك الؽاء التوكٌالت ..

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

131

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

4ـــ ٌكون للسٌد /دمحمعمرابراهٌم خلٌل رلم لومى  27819181211779منفردا ً حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌـداع والتولٌع منفردا ً على الشٌكات وله حك فتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وتؽٌٌر والؽاء وتعدٌل
التولٌعات المعتمده  ،تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 578ماهر دمحم خمٌس احمد الصٌفى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب للشركة لدى البنون وكافة المعامالت
البنكٌة االخرى  ،تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 579عال سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للشركة لدى البنون وكافة المعامالت البنكٌة االخرى ،
تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 581نرمٌن سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للشركة لدى البنون وكافة المعامالت البنكٌة االخرى
 ،تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 581نهى سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للشركة لدى البنون وكافة المعامالت البنكٌة االخرى ،
تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 582نسرٌن سٌد عبد العزٌز اسماعٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة للشركة لدى البنون وكافة المعامالت البنكٌة االخرى
 ،تارٌخ  21181118 :برلم 155252
 - 583عبد الفتاح فوزي عبد الفتاح
محمود نافع شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة منتدب للسٌد رئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو
المنتدب ( منفردٌن او مجتمعٌن ) تمثٌل الشركة والتعامل باسمها وفى التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة ولهم اٌضا حك
االلتراض او الرهن لصالح اؼراض الشركة وباسمها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن ابرام كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن
اؼراض الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السنتدات االذنٌة التجارٌة وحك  ،تارٌخ  21181118 :برلم 11811
 - 584عالء عبد الرحٌم عبد العظٌم
عبد الجلٌل شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة منتدب للسٌد رئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو
المنتدب ( منفردٌن او مجتمعٌن ) تمثٌل الشركة والتعامل باسمها وفى التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة ولهم اٌضا حك
االلتراض او الرهن لصالح اؼراض الشركة وباسمها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن ابرام كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن
اؼراض الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السنتدات االذنٌة التجارٌة وحك  ،تارٌخ  21181118 :برلم 11811
 - 585دمحم السٌد امٌن حسٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب للسٌد رئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس
االدارة والعضو المنتدب ( منفردٌن او مجتمعٌن ) تمثٌل الشركة والتعامل باسمها وفى التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة ولهم
اٌضا حك االلتراض او الرهن لصالح اؼراض الشركة وباسمها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن ابرام كافة العمود والمعامالت الداخلة
ضمن اؼراض الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وتولٌع
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السنتدات االذنٌة التجارٌة وحك  ،تارٌخ  21181118 :برلم 11811
 - 586عبد الفتاح فوزي عبد الفتاح
محمود نافع شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التعامل مع جمٌع الالبنون من سحب واٌداع وفتح الحسابات باسم الشركة وحك
التولٌع على الشٌكات وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك التولٌع فى
المسائل المالٌة واالدارٌه ولهم حك المصادلة على الحسابات المدنٌة والدائنة وكافة االعمال المصرفٌة واالدارٌة ولهم حك البٌع
والشراء باسم الشركة وحك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والتوثٌك ولهم مجتمعٌن او منفردٌن تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل
اوبعض ماذكر  ،تارٌخ  21181118 :برلم 11811
 - 587عالء عبد الرحٌم عبد العظٌم
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عبد الجلٌل شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة التعامل مع جمٌع الالبنون من سحب واٌداع وفتح الحسابات باسم الشركة
وحك التولٌع على الشٌكات وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك التولٌع
فى المسائل المالٌة واالدارٌه ولهم حك المصادلة على الحسابات المدنٌة والدائنة وكافة االعمال المصرفٌة واالدارٌة ولهم حك البٌع
والشراء باسم الشركة وحك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والتوثٌك ولهم مجتمعٌن او منفردٌن تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل
اوبعض ماذكر  ،تارٌخ  21181118 :برلم 11811
 - 588دمحم السٌد امٌن حسٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التعامل مع جمٌع الالبنون من سحب واٌداع وفتح الحسابات
باسم الشركة وحك التولٌع على الشٌكات وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل
وحك التولٌع فى المسائل المالٌة واالدارٌه ولهم حك المصادلة على الحسابات المدنٌة والدائنة وكافة االعمال المصرفٌة واالدارٌة
ولهم حك البٌع والشراء باسم الشركة وحك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والتوثٌك ولهم مجتمعٌن او منفردٌن تفوٌض وتوكٌل
الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر  ،تارٌخ  21181118 :برلم 11811
 - 589طارق جالل دمحم فهمى عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثل شركة ٌوناٌتد اجٌنسٌز لٌمتد
اس اٌه  ، United Agencies Limited SAتارٌخ  21181118 :برلم 3162
 - 591طارق جالل دمحم فهمى عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ممثل شركة ٌوناٌتد اجٌنسٌز لٌمتد
اس اٌه  ، United Agencies Limited SAتارٌخ  21181118 :برلم 3162
 - 591منى جال ل فهمى عبد الوهاب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة ٌوناٌتد اجٌنسٌز لٌمتد اس اٌه United
 ، Agencies Limited SAتارٌخ  21181118 :برلم 3162
 - 592منى جالل فهمى عبد الوهاب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة ٌوناٌتد اجٌنسٌز لٌمتد اس اٌه United
 ، Agencies Limited SAتارٌخ  21181118 :برلم 3162
 - 593ادوارد اوتو سٌجرٌست  Eduard Otto Sigristشركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة ٌوناٌتد اجٌنسٌز لٌمتد
اس اٌه  ، United Agencies Limited SAتارٌخ  21181118 :برلم 3162
 - 594ادوارد اوتو سٌجرٌست  Eduard Otto Sigristشركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل شركة ٌوناٌتد اجٌنسٌز لٌمتد
اس اٌه  ، United Agencies Limited SAتارٌخ  21181118 :برلم 3162
 - 595طارق جالل دمحم فهمى عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تجدٌد تعٌن عضوٌه مجلس ادارة
 ،تارٌخ  21181118 :برلم 3162
 - 596طارق جالل دمحم فهمى عبد الوهاب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تجدٌد تعٌن عضوٌه مجلس ادارة
 ،تارٌخ  21181118 :برلم 3162
 - 597منى جالل فهمى عبد الوهاب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد تعٌن عضوٌه مجلس ادارة  ،تارٌخ :
 21181118برلم 3162
 - 598منى جالل فهمى عبد الوهاب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد تعٌن عضوٌه مجلس ادارة  ،تارٌخ :
 21181118برلم 3162
 - 599ادوارد اوتو سٌجرٌست  Eduard Otto Sigristشركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد تعٌن عضوٌه مجلس ادارة ،
تارٌخ  21181118 :برلم 3162
 - 611ادوارد اوتو سٌجرٌست  Eduard Otto Sigristشركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد تعٌن عضوٌه مجلس ادارة ،
تارٌخ  21181118 :برلم 3162
 - 611امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

133

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 612امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 613امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 614احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه
للبترول وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 615احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه
للبترول وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 616احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه
للبترول وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 617دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه
للبترول وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 618دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه
للبترول وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 619دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه
للبترول وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 611ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 611ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 612ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 613دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 614دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 615دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 616اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه
للبترول وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 617اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه
للبترول وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 618اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه
للبترول وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
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 - 619عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 621عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 621عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 622على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 623على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 624على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول
وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 625اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه
للبترول وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 626اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه
للبترول وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 627اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب-ممثال عن الهٌئه المصرٌه العامه
للبترول وتكلٌفه باعمال وظٌفه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب للشركه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 161562
 - 628امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 629امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 631امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 631احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 632احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 633احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 634دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 635دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 636دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 637ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 638ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 639ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 641دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 641دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 642دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 643اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 644اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 645اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 646عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 647عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 648عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 649على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 651على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 651على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 652اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 653اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 654اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة صان مصر  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 655امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 656امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 657امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 658احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 659احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 661احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 661دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 662دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 663دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 664ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 665ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 666ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 667دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 668دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 669دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 671اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 671اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 672اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 673عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 674عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 675عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 676على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 677على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 678على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 679اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 681اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 681اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه بترومنت  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 682امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 683امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 684امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 685احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ :
 21181118برلم 161562
 - 686احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ :
 21181118برلم 161562
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 687احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ :
 21181118برلم 161562
 - 688دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ :
 21181118برلم 161562
 - 689دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ :
 21181118برلم 161562
 - 691دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ :
 21181118برلم 161562
 - 691ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 692ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 693ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 694دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 695دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 696دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 697اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ :
 21181118برلم 161562
 - 698اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ :
 21181118برلم 161562
 - 699اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ :
 21181118برلم 161562
 - 711عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 711عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 712عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 713على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 714على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 715على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 161562
 - 716اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ :
 21181118برلم 161562
 - 717اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ :
 21181118برلم 161562
 - 718اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة اسكندرٌة للبترول  ،تارٌخ :
 21181118برلم 161562
 - 719امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 711امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 711امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 712احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 713احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 714احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 715دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 716دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 717دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 718ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 719ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 721ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 721دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 722دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562
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 - 723دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 724اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 725اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 726اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 727عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 728عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 729عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 731على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 731على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 732على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 733اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 734اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 735اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 736امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 737امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 738امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 739احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 741احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم
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 - 741احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 742دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 743دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 744دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 745ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 746ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 747ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 748دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 749دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 751دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 751اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 752اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 753اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 754عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 755عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 756عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 757على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 758على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 759على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 161562

 - 761اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562
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 - 761اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 762اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 763امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 764امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 765امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 766احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 767احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 768احمد دمحم عبد المطلب موسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 769دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 771دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 771دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 772ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 773ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 774ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 775دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 776دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 777دمحم طاهر حافظ متولى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم
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 - 778اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 779اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 781اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 781عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 782عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 783عادل صالح شرٌؾ دهب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 784على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 785على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 786على دمحم فإاد على بدر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 787اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 788اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 789اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه انبى  ،تارٌخ 21181118 :
161562

برلم

 - 791على ماهر محمود حسن شاهٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة (إعادة تشكٌل مجلس إدارة الشركة لمدة ثالث تبدأ فى
 1/11/2118و تنتهى فى  ) 31/11/2121و تكون إختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد  /أحمد على ماهر محمود حسن
عضو مجلس اإلدارة المنتدب
على النحو التالى :
ٌكون للسٌد  /على ماهر محمود حسن رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد  /أحمد على ماهر محمود حسن عضو مجلس
اإلدارة المنتدب تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد ( منفردٌن ) أوسع السلــطات للتعامـل
بإسمها والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 145664

 - 791على ماهر محمود حسن شاهٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة (إعادة تشكٌل مجلس إدارة الشركة لمدة ثالث تبدأ فى
 1/11/2118و تنتهى فى  ) 31/11/2121و تكون إختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد  /أحمد على ماهر محمود حسن
عضو مجلس اإلدارة المنتدب
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على النحو التالى :
ٌكون للسٌد  /على ماهر محمود حسن رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد  /أحمد على ماهر محمود حسن عضو مجلس
اإلدارة المنتدب تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد ( منفردٌن ) أوسع السلــطات للتعامـل
بإسمها والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 145664

 - 792احمد على ماهر محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة (إعادة تشكٌل مجلس إدارة الشركة لمدة ثالث تبدأ فى
 1/11/2118و تنتهى فى  ) 31/11/2121و تكون إختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد  /أحمد على ماهر محمود حسن
عضو مجلس اإلدارة المنتدب
على النحو التالى :
ٌكون للسٌد  /على ماهر محمود حسن رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد  /أحمد على ماهر محمود حسن عضو مجلس
اإلدارة المنتدب تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد ( منفردٌن ) أوسع السلــطات للتعامـل
بإسمها والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 145664

 - 793احمد على ماهر محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة (إعادة تشكٌل مجلس إدارة الشركة لمدة ثالث تبدأ فى
 1/11/2118و تنتهى فى  ) 31/11/2121و تكون إختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد  /أحمد على ماهر محمود حسن
عضو مجلس اإلدارة المنتدب
على النحو التالى :
ٌكون للسٌد  /على ماهر محمود حسن رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد  /أحمد على ماهر محمود حسن عضو مجلس
اإلدارة المنتدب تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد ( منفردٌن ) أوسع السلــطات للتعامـل
بإسمها والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 145664

 - 794منى دمحم شعبان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة (إعادة تشكٌل مجلس إدارة الشركة لمدة ثالث تبدأ فى  1/11/2118و
تنتهى فى  ) 31/11/2121و تكون إختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد  /أحمد على ماهر محمود حسن عضو مجلس
اإلدارة المنتدب
على النحو التالى :
ٌكون للسٌد  /على ماهر محمود حسن رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد  /أحمد على ماهر محمود حسن عضو مجلس
اإلدارة المنتدب تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد ( منفردٌن ) أوسع السلــطات للتعامـل
بإسمها والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 145664

 - 795منى دمحم شعبان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة (إعادة تشكٌل مجلس إدارة الشركة لمدة ثالث تبدأ فى  1/11/2118و
تنتهى فى  ) 31/11/2121و تكون إختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد  /أحمد على ماهر محمود حسن عضو مجلس
اإلدارة المنتدب
على النحو التالى :
ٌكون للسٌد  /على ماهر محمود حسن رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد  /أحمد على ماهر محمود حسن عضو مجلس
اإلدارة المنتدب تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد ( منفردٌن ) أوسع السلــطات للتعامـل
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت
برلم 145664

 - 796على ماهر محمود حسن شاهٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و عمود
الشراء
و البٌع للعمارات و المعدات و المنموالت و ؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام مكاتب الشهر العمارى
و التوثٌك و التولٌع أمام مكاتب السجل التجارى و الهٌئة العامة لإلستثمار و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و أمام
كافة الجهات الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و المطاع الخاص و لكل منهما ( منفردا ) التولٌع
على أى نوع من المعامالت المالٌة للشركة مع البنون و المصارؾ بالسحب و اإلٌداع و التولٌع  ،تارٌخ 21181111 :
145664

برلم

 - 797على ماهر محمود حسن شاهٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و عمود
الشراء
و البٌع للعمارات و المعدات و المنموالت و ؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام مكاتب الشهر العمارى
و التوثٌك و التولٌع أمام مكاتب السجل التجارى و الهٌئة العامة لإلستثمار و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و أمام
كافة الجهات الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و المطاع الخاص و لكل منهما ( منفردا ) التولٌع
على أى نوع من المعامالت المالٌة للشركة مع البنون و المصارؾ بالسحب و اإلٌداع و التولٌع  ،تارٌخ 21181111 :
145664

برلم

 - 798احمد على ماهر محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و عمود الشراء
و البٌع للعمارات و المعدات و المنموالت و ؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام مكاتب الشهر العمارى
و التوثٌك و التولٌع أمام مكاتب السجل التجارى و الهٌئة العامة لإلستثمار و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و أمام
كافة الجهات الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و المطاع الخاص و لكل منهما ( منفردا ) التولٌع
على أى نوع من المعامالت المالٌة للشركة مع البنون و المصارؾ بالسحب و اإلٌداع و التولٌع  ،تارٌخ 21181111 :
145664

برلم

 - 799احمد على ماهر محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و عمود الشراء
و البٌع للعمارات و المعدات و المنموالت و ؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام مكاتب الشهر العمارى
و التوثٌك و التولٌع أمام مكاتب السجل التجارى و الهٌئة العامة لإلستثمار و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و أمام
كافة الجهات الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و المطاع الخاص و لكل منهما ( منفردا ) التولٌع
على أى نوع من المعامالت المالٌة للشركة مع البنون و المصارؾ بالسحب و اإلٌداع و التولٌع  ،تارٌخ 21181111 :
145664

برلم

 - 811منى دمحم شعبان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و عمود الشراء
و البٌع للعمارات و المعدات و المنموالت و ؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام مكاتب الشهر العمارى
و التوثٌك و التولٌع أمام مكاتب السجل التجارى و الهٌئة العامة لإلستثمار و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و أمام
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كافة الجهات الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و المطاع الخاص و لكل منهما ( منفردا ) التولٌع
على أى نوع من المعامالت المالٌة للشركة مع البنون و المصارؾ بالسحب و اإلٌداع و التولٌع  ،تارٌخ 21181111 :
145664

برلم

 - 811منى دمحم شعبان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و عمود الشراء
و البٌع للعمارات و المعدات و المنموالت و ؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام مكاتب الشهر العمارى
و التوثٌك و التولٌع أمام مكاتب السجل التجارى و الهٌئة العامة لإلستثمار و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و أمام
كافة الجهات الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و المطاع الخاص و لكل منهما ( منفردا ) التولٌع
على أى نوع من المعامالت المالٌة للشركة مع البنون و المصارؾ بالسحب و اإلٌداع و التولٌع  ،تارٌخ 21181111 :
145664

برلم

 - 812على ماهر محمود حسن شاهٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة على الشٌكات
وفتح وؼلك الحسابات و المروض و الرهون والتسهٌالت اإلئتمانٌة واإلفراج عن رأس المال و جمٌع الصفمات
التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل و لهما ( منفردٌن ) حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر  ، 1تارٌخ :
 21181111برلم 145664
 - 813على ماهر محمود حسن شاهٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة على الشٌكات
وفتح وؼلك الحسابات و المروض و الرهون والتسهٌالت اإلئتمانٌة واإلفراج عن رأس المال و جمٌع الصفمات
التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل و لهما ( منفردٌن ) حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر  ، 1تارٌخ :
 21181111برلم 145664
 - 814احمد على ماهر محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة على الشٌكات
وفتح وؼلك الحسابات و المروض و الرهون والتسهٌالت اإلئتمانٌة واإلفراج عن رأس المال و جمٌع الصفمات
التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل و لهما ( منفردٌن ) حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر  ، 1تارٌخ :
 21181111برلم 145664
 - 815احمد على ماهر محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة على الشٌكات
وفتح وؼلك الحسابات و المروض و الرهون والتسهٌالت اإلئتمانٌة واإلفراج عن رأس المال و جمٌع الصفمات
التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل و لهما ( منفردٌن ) حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر  ، 1تارٌخ :
 21181111برلم 145664
 - 816منى دمحم شعبان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة على الشٌكات
وفتح وؼلك الحسابات و المروض و الرهون والتسهٌالت اإلئتمانٌة واإلفراج عن رأس المال و جمٌع الصفمات
التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل و لهما ( منفردٌن ) حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر  ، 1تارٌخ :
 21181111برلم 145664
 - 817منى دمحم شعبان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة على الشٌكات
وفتح وؼلك الحسابات و المروض و الرهون والتسهٌالت اإلئتمانٌة واإلفراج عن رأس المال و جمٌع الصفمات
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التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل و لهما ( منفردٌن ) حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر  ، 1تارٌخ :
 21181111برلم 145664
 - 818دمحم فرج عبد المنعم دمحم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب منح السٌد /دمحم فرج عبد المنعم دمحم رئٌس
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب كافة الصالحٌات الالزمة إلدارة أمور الشركة وأخصها حك اإلفراج عن رأس مال الشركة المودع
لدي البنن وسحب رأس المال من البنن وله حك التولٌع عن الشركة على جمٌع العمود مع البنون وفتح حسابات للشركة بالبنون
واإلٌداع بحسابات الشركة والسحب من حسابات الشركة بالبنون وإصدار الشٌكات للؽٌر وإستالم كشوؾ الحسابات والشهادات
بؤرصدة الشركة لدى البنون والتولٌع على عمود اإللتراض والرهن بكافة أنواعها وإتخاذ  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11954
 - 819دمحم فرج عبد المنعم دمحم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب كافة اإلجراءات الالزمة لذلن والتولٌع عن
الشركة على جمٌع العمود مع الجهات الحكومٌة ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص وشركات الكهرباء والمٌاه والصرؾ الصحً
واإلتصاالت والتعامل مع شركة تنمٌة الرٌؾ المصري الجدٌد وله الحك أن ٌفوض وكالء أو مدٌرٌن فً كل أو بعض إختصاصاته ،
تارٌخ  21181111 :برلم 11954
 - 811دمحم دمحم حسن السمٌلى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة لمده ثالث سنوات  ،تارٌخ :
 21181111برلم 6177
 - 811حسن خلٌل ابراهٌم عجمى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة لمده ثالث سنوات  ،تارٌخ :
 21181111برلم 6177
 - 812عماد مصطفى كامل ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة لمده ثالث سنوات  ،تارٌخ :
 21181111برلم 6177
لكل من السٌد االستاذ  /سامً عبد الرحٌم فإاد
 - 813سامى عبدالرحٌم فإاد عبدالرواؾ ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام -
عبد الرواؾ  -شرٌن و مدٌر عام الشركة و السٌد األستاذ ٌ /اسر علً أحمد رجب -شرٌن و مدٌر عام الشركة ( مجتمعٌن أو
منفردٌن ) الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات والمصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلً وجه الخصوص الشهر العماري
والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة و البورصة المصرٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمحلٌات والهٌئة
المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل والسجل التجاري  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1731
لكل من السٌد االستاذ  /سامً عبد الرحٌم فإاد
 - 814سامى عبدالرحٌم فإاد عبدالرواؾ ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام -
عبد الرواؾ  -شرٌن و مدٌر عام الشركة و السٌد األستاذ ٌ /اسر علً أحمد رجب -شرٌن و مدٌر عام الشركة ( مجتمعٌن أو
منفردٌن ) الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات والمصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلً وجه الخصوص الشهر العماري
والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة و البورصة المصرٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمحلٌات والهٌئة
المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل والسجل التجاري  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1731
لكل من السٌد االستاذ  /سامً عبد الرحٌم فإاد عبد
ٌ - 815اسر على احمد رجب ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام -
الرواؾ  -شرٌن و مدٌر عام الشركة و السٌد األستاذ ٌ /اسر علً أحمد رجب -شرٌن و مدٌر عام الشركة ( مجتمعٌن أو منفردٌن )
الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات والمصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلً وجه الخصوص الشهر العماري والهٌئة
العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة و البورصة المصرٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمحلٌات والهٌئة المومٌة
للتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل والسجل التجاري  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1731
لكل من السٌد االستاذ  /سامً عبد الرحٌم فإاد عبد
ٌ - 816اسر على احمد رجب ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام -
الرواؾ  -شرٌن و مدٌر عام الشركة و السٌد األستاذ ٌ /اسر علً أحمد رجب -شرٌن و مدٌر عام الشركة ( مجتمعٌن أو منفردٌن )
الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات والمصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلً وجه الخصوص الشهر العماري والهٌئة
العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة و البورصة المصرٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمحلٌات والهٌئة المومٌة
للتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل والسجل التجاري  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1731
 - 817سامى عبدالرحٌم فإاد عبدالرواؾ ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ومصلحة الضرائب والجمارن ووزارة الموي العاملة
والتعامل مع إدارات المرور واستخراج التراخٌص وتجدٌدها سنوٌا وكافة التراخٌص األخرى والتجدٌد وحك التولٌع علً عمود البٌع
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والشراء للسٌارات ولهما حك التولٌع علً كافة عمود البٌع والشراء فً حدود نشاط الشركة والتولٌع علً عمود االلتراض والرهن و
االمتٌاز والتسهٌالت االئتمانٌة ،.ولهما الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ،وكذلن لهما الحك فً تمثٌل
الشركة والتعامل مع البنون والمصارؾ بشؤن فتح وإدارة الحسابات  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1731
 - 818سامى عبدالرحٌم فإاد عبدالرواؾ ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ومصلحة الضرائب والجمارن ووزارة الموي العاملة
والتعامل مع إدارات المرور واستخراج التراخٌص وتجدٌدها سنوٌا وكافة التراخٌص األخرى والتجدٌد وحك التولٌع علً عمود البٌع
والشراء للسٌارات ولهما حك التولٌع علً كافة عمود البٌع والشراء فً حدود نشاط الشركة والتولٌع علً عمود االلتراض والرهن و
االمتٌاز والتسهٌالت االئتمانٌة ،.ولهما الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ،وكذلن لهما الحك فً تمثٌل
الشركة والتعامل مع البنون والمصارؾ بشؤن فتح وإدارة الحسابات  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1731
ٌ - 819اسر على احمد رجب ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ومصلحة الضرائب والجمارن ووزارة الموي العاملة والتعامل مع
إدارات المرور واستخراج التراخٌص وتجدٌدها سنوٌا وكافة التراخٌص األخرى والتجدٌد وحك التولٌع علً عمود البٌع والشراء
للسٌارات ولهما حك التولٌع علً كافة عمود البٌع والشراء فً حدود نشاط الشركة والتولٌع علً عمود االلتراض والرهن و االمتٌاز
والتسهٌالت االئتمانٌة ،.ولهما الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ،وكذلن لهما الحك فً تمثٌل الشركة
والتعامل مع البنون والمصارؾ بشؤن فتح وإدارة الحسابات  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1731
ٌ - 821اسر على احمد رجب ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ومصلحة الضرائب والجمارن ووزارة الموي العاملة والتعامل مع
إدارات المرور واستخراج التراخٌص وتجدٌدها سنوٌا وكافة التراخٌص األخرى والتجدٌد وحك التولٌع علً عمود البٌع والشراء
للسٌارات ولهما حك التولٌع علً كافة عمود البٌع والشراء فً حدود نشاط الشركة والتولٌع علً عمود االلتراض والرهن و االمتٌاز
والتسهٌالت االئتمانٌة ،.ولهما الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ،وكذلن لهما الحك فً تمثٌل الشركة
والتعامل مع البنون والمصارؾ بشؤن فتح وإدارة الحسابات  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1731
 - 821سامى عبدالرحٌم فإاد عبدالرواؾ ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام والسحب واالٌداع والصرؾ وتظهٌر الشٌكات والتولٌع
علٌها (منفردٌن أومجتمعٌن بدون حد الصً ).
وافمت الجمعٌة العامة العادٌة علً ان ٌكون لمدٌري الشركة الحك فً بٌع سٌارات الشركة (منفردٌن أومجتمعٌن) ولهما
-2
الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً ذلن االمر ، .تارٌخ  21181111 :برلم 1731
 - 822سامى عبدالرحٌم فإاد عبدالرواؾ ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام والسحب واالٌداع والصرؾ وتظهٌر الشٌكات والتولٌع
علٌها (منفردٌن أومجتمعٌن بدون حد الصً ).
وافمت الجمعٌة العامة العادٌة علً ان ٌكون لمدٌري الشركة الحك فً بٌع سٌارات الشركة (منفردٌن أومجتمعٌن) ولهما
-2
الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً ذلن االمر ، .تارٌخ  21181111 :برلم 1731
ٌ - 823اسر على احمد رجب ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام والسحب واالٌداع والصرؾ وتظهٌر الشٌكات والتولٌع علٌها
(منفردٌن أومجتمعٌن بدون حد الصً ).
وافمت الجمعٌة العامة العادٌة علً ان ٌكون لمدٌري الشركة الحك فً بٌع سٌارات الشركة (منفردٌن أومجتمعٌن) ولهما
-2
الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً ذلن االمر ، .تارٌخ  21181111 :برلم 1731
ٌ - 824اسر على احمد رجب ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام والسحب واالٌداع والصرؾ وتظهٌر الشٌكات والتولٌع علٌها
(منفردٌن أومجتمعٌن بدون حد الصً ).
وافمت الجمعٌة العامة العادٌة علً ان ٌكون لمدٌري الشركة الحك فً بٌع سٌارات الشركة (منفردٌن أومجتمعٌن) ولهما
-2
الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً ذلن االمر ، .تارٌخ  21181111 :برلم 1731
 - 825سامى عبدالرحٌم فإاد عبدالرواؾ ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 1731

 - 826سامى عبدالرحٌم فإاد عبدالرواؾ ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 1731

ٌ - 827اسر على احمد رجب ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 1731
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ٌ - 828اسر على احمد رجب ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 1731

 - 829دمحم رسالن دمحم ناصؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تفوٌـض السٌــــد  /رئٌـس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس
اإلدارة ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) فٌما ٌلً:
تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـهما فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به
صراحة عمد الشركة أو المانون أو الالئحة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة  .وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة
وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما اإللراض بطرٌك االعتمادات ، ،
تارٌخ  21181111 :برلم 11721
 - 831ولٌد ناصر دمحم دمحم
حجازي شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب تفوٌـض السٌــــد  /رئٌـس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس
اإلدارة ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) فٌما ٌلً:
تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـهما فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به
صراحة عمد الشركة أو المانون أو الالئحة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة  .وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة
وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما اإللراض بطرٌك االعتمادات ، ،
تارٌخ  21181111 :برلم 11721
 - 831تامر رسالن دمحم ناصؾ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تفوٌـض السٌــــد  /رئٌـس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس
اإلدارة ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) فٌما ٌلً:
تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـهما فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به
صراحة عمد الشركة أو المانون أو الالئحة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة  .وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة
وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما اإللراض بطرٌك االعتمادات ، ،
تارٌخ  21181111 :برلم 11721
 - 832دمحم رسالن دمحم ناصؾ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع و الرهن والتولٌع على
الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وأعتماد خطابات الضمان و االعتمادات المستندٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها وبٌع
وشراء األصول الثابتة
والمنمولة وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه رئٌس مجلس االداره أو نائب رئٌس مجلس االداره مشفوعا بالصفة التً
ٌتعامل بها ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ( .على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌه العامه لالختصاص ) ،
تارٌخ  21181111 :برلم 11721
 - 833ولٌد ناصر دمحم دمحم
حجازي شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع و الرهن والتولٌع على
الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وأعتماد خطابات الضمان و االعتمادات المستندٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها وبٌع
وشراء األصول الثابتة
والمنمولة وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه رئٌس مجلس االداره أو نائب رئٌس مجلس االداره مشفوعا بالصفة التً
ٌتعامل بها ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ( .على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌه العامه لالختصاص ) ،
تارٌخ  21181111 :برلم 11721
 - 834تامر رسالن دمحم ناصؾ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع و الرهن والتولٌع على
الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وأعتماد خطابات الضمان و االعتمادات المستندٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها وبٌع
وشراء األصول الثابتة
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والمنمولة وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه رئٌس مجلس االداره أو نائب رئٌس مجلس االداره مشفوعا بالصفة التً
ٌتعامل بها ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ( .على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌه العامه لالختصاص ) ،
تارٌخ  21181111 :برلم 11721
 - 835عمرو عبد المجٌد عبد الحمٌد متولى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تكون إختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة السٌد /
عمرو عبد المجٌد عبد الحمٌد متولً لٌكون له حك اإلدارة والتولٌع على معامالت الشركة وٌمثلها فً التولٌع على كافة عمود بٌع
وشراء السٌارات واألدوات بإسم الشركة ولؽرضها والتعامل بإسم الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع على العمود والتصدٌك علٌها
وإثبات التارٌخ على عمود اإلٌجار والتنازل علٌها وإثبات التارٌخ على التنازل على عمود اإلٌجار والتولٌع أمام الشهر العماري
وتمثٌل الشركة أمام وزارة التجارة والصناعة ومصلحة التسجٌل  ،تارٌخ  21181111 :برلم 8232
 - 836عمرو عبد المجٌد عبد الحمٌد متولى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تكون إختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة السٌد /
عمرو عبد المجٌد عبد الحمٌد متولً لٌكون له حك اإلدارة والتولٌع على معامالت الشركة وٌمثلها فً التولٌع على كافة عمود بٌع
وشراء السٌارات واألدوات بإسم الشركة ولؽرضها والتعامل بإسم الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع على العمود والتصدٌك علٌها
وإثبات التارٌخ على عمود اإلٌجار والتنازل علٌها وإثبات التارٌخ على التنازل على عمود اإلٌجار والتولٌع أمام الشهر العماري
وتمثٌل الشركة أمام وزارة التجارة والصناعة ومصلحة التسجٌل  ،تارٌخ  21181111 :برلم 8232
 - 837عمرو عبد المجٌد عبد الحمٌد متولى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التجاري فً تسجٌل العالمات التجارٌة وتمثٌل
الشركة أمام البنون وله فً ذلن كافة الصالحٌات فً التولٌع على الشٌكات والمراسالت الخاصة بالبنون وله الحك فً اصدار
الشٌكات وكافة المعامالت البنكٌة وؼٌرها كما له الحك منفردا على التولٌع على التعالدات مع اطراؾ ذات عاللة ومع االطراؾ
الؽٌر ذات عاللة وأٌضا صرؾ وتحصٌل وإستالم كافة المبالػ والشٌكات الصادرة باسم الشركة كما له الحك فً شراء االراضً
وكافة االصول الثابتة واألصول المنمولة واستٌرادها واتمام كافة االجراءات  ،تارٌخ  21181111 :برلم 8232
 - 838عمرو عبد المجٌد عبد الحمٌد متولى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التجاري فً تسجٌل العالمات التجارٌة وتمثٌل
الشركة أمام البنون وله فً ذلن كافة الصالحٌات فً التولٌع على الشٌكات والمراسالت الخاصة بالبنون وله الحك فً اصدار
الشٌكات وكافة المعامالت البنكٌة وؼٌرها كما له الحك منفردا على التولٌع على التعالدات مع اطراؾ ذات عاللة ومع االطراؾ
الؽٌر ذات عاللة وأٌضا صرؾ وتحصٌل وإستالم كافة المبالػ والشٌكات الصادرة باسم الشركة كما له الحك فً شراء االراضً
وكافة االصول الثابتة واألصول المنمولة واستٌرادها واتمام كافة االجراءات  ،تارٌخ  21181111 :برلم 8232
 - 839عمرو عبد المجٌد عبد الحمٌد متولى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الناللة للملكٌة بالجمارن وتسجٌلها وانهاء كافة
التراخٌص من الوزارات والجهات المتعلمة وله فً كل ذلن حك تفوٌض او توكٌل من ٌراه التمام بعض أو كل هذه األعمال ، .
تارٌخ  21181111 :برلم 8232
 - 841عمرو عبد المجٌد عبد الحمٌد متولى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الناللة للملكٌة بالجمارن وتسجٌلها وانهاء كافة
التراخٌص من الوزارات والجهات المتعلمة وله فً كل ذلن حك تفوٌض او توكٌل من ٌراه التمام بعض أو كل هذه األعمال ، .
تارٌخ  21181111 :برلم 8232
 - 841رضا دمحم مصطفى كامل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب على ان ٌكون لرئٌس مجلس االدارة والعضو
المنتدب حك االدارة والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام كافه الجهات وامام الؽٌر بصفه عامه وله حك التولٌع عن الشركة وتعهداتها
ومعامالتها وله حك االلتراض والرهن منفردا اما فٌما ٌتعلك بالتولٌع امام البنون باسم الشركة فٌلزم تولٌع رئٌس مجلس االدارة
ونائبة مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1862
 - 842عصام على حسٌن على شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة على ان ٌكون لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب
حك االدارة والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام كافه الجهات وامام الؽٌر بصفه عامه وله حك التولٌع عن الشركة وتعهداتها
ومعامالتها وله حك االلتراض والرهن منفردا اما فٌما ٌتعلك بالتولٌع امام البنون باسم الشركة فٌلزم تولٌع رئٌس مجلس االدارة
ونائبة مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1862
 - 843انس عبد الخبٌر دمحم ٌوسؾ مسلم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تجدٌد مده مجلس االدارة الحالى لمده ثالث سنوات ،
تارٌخ  21181112 :برلم 242
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 - 844اسامة انس عبد الخبٌر دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده مجلس االدارة الحالى لمده ثالث سنوات  ،تارٌخ
 21181112 :برلم 242
 - 845اٌمان ابراهٌم دمحم درؼام شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده مجلس االدارة الحالى لمده ثالث سنوات  ،تارٌخ :
 21181112برلم 242
 - 846شرٌؾ صالح الدٌن عبد العزٌز جاوٌش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة للخدمات الطبٌة
ش.م.م  ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 847احمد شرٌؾ صالح الدٌن عبد العزٌز جاوٌش شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة
للخدمات الطبٌة ش.م.م  ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 848دمحم احمد عبد المادر الدٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة للخدمات الطبٌة ش.م.م ،
تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 849مدحت السٌد عبد المعطى الطٌبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة للخدمات الطبٌة ش.م.م
 ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 851نبٌل خالد دمحم عبد الملن منٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة للخدمات الطبٌة ش.م.م ،
تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 851شرٌؾ صالح الدٌن عبد العزٌز جاوٌش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة للخدمات الطبٌة
ش.م.م  ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 852احمد شرٌؾ صالح الدٌن عبد العزٌز جاوٌش شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة
للخدمات الطبٌة ش.م.م  ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 853دمحم احمد عبد المادر الدٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة للخدمات الطبٌة ش.م.م ،
تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 854مدحت السٌد عبد المعطى الطٌبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة للخدمات الطبٌة ش.م.م
 ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 855نبٌل خالد دمحم عبد الملن منٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة للخدمات الطبٌة ش.م.م ،
تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 856شرٌؾ صالح الدٌن عبد العزٌز جاوٌش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة للخدمات الطبٌة
ش.م.م  ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 857احمد شرٌؾ صالح الدٌن عبد العزٌز جاوٌش شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة
للخدمات الطبٌة ش.م.م  ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 858دمحم احمد عبد المادر الدٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة للخدمات الطبٌة ش.م.م ،
تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 859مدحت السٌد عبد المعطى الطٌبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة للخدمات الطبٌة ش.م.م
 ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 861نبٌل خالد دمحم عبد الملن منٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة دار االشعة للخدمات الطبٌة ش.م.م ،
تارٌخ  21181112 :برلم 5974
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 - 861شرٌؾ صالح الدٌن عبد العزٌز جاوٌش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مده لمده
ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انعماد الجمعٌة  ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 862احمد شرٌؾ صالح الدٌن عبد العزٌز جاوٌش شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة
وتجدٌد مده لمده ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انعماد الجمعٌة  ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 863دمحم احمد عبد المادر الدٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مده لمده ثالث سنوات
تبدا من تارٌخ انعماد الجمعٌة  ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 864مدحت السٌد عبد المعطى الطٌبى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مده لمده ثالث
سنوات تبدا من تارٌخ انعماد الجمعٌة  ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 865نبٌل خالد دمحم عبد الملن منٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مده لمده ثالث
سنوات تبدا من تارٌخ انعماد الجمعٌة  ،تارٌخ  21181112 :برلم 5974
 - 866عاصم دمحم إبراهٌم دمحم عشري ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد
أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة
العامة  ،وللسٌد  /عاصم دمحم إبراهٌم دمحم عشري ( منفردا ) الحك فً فتح الحسابات باسم الشركة أمام البنون والسحب واإلٌداع
والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأسمال الشركة أمام البنن  ،وإصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة والحك فً
اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7838
 - 867عاصم دمحم إبراهٌم دمحم عشري ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد
أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة
العامة  ،وللسٌد  /عاصم دمحم إبراهٌم دمحم عشري ( منفردا ) الحك فً فتح الحسابات باسم الشركة أمام البنون والسحب واإلٌداع
والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأسمال الشركة أمام البنن  ،وإصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة والحك فً
اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7838
 - 868عاصم دمحم إبراهٌم دمحم عشري ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء
ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة
التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله ( منفردا ) الحك فً شراء
وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضً والسٌارات والتولٌع على تلن العمود امام مصلحة الشهر
العماري والتوثٌك وحك ادارة الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7838
 - 869عاصم دمحم إبراهٌم دمحم عشري ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء
ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة
التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله ( منفردا ) الحك فً شراء
وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضً والسٌارات والتولٌع على تلن العمود امام مصلحة الشهر
العماري والتوثٌك وحك ادارة الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7838
 - 871عاصم دمحم إبراهٌم دمحم عشري ذات مسئولٌة محدودة مدٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جمٌع الجهات
الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله الحك ( منفردا ) فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181112 :برلم
7838
 - 871عاصم دمحم إبراهٌم دمحم عشري ذات مسئولٌة محدودة مدٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جمٌع الجهات
الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله الحك ( منفردا ) فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181112 :برلم
7838
 - 872ناجى نفادى حسن عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركتى مصر للبترول و الجمعٌه التعاونٌه
للبترول  -خروجة من مجلس االدارة للوفاة  ،تارٌخ  21181112 :برلم 143517

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

153

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 873ناجى نفادى حسن عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركتى مصر للبترول و الجمعٌه التعاونٌه
للبترول  -خروجة من مجلس االدارة للوفاة  ،تارٌخ  21181112 :برلم 143517
 - 874رإوؾ احمد دمحم عباسى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة
للشركة للشرٌن المتضامن المهندس  /رإؾ احمد دمحم عباسى و له منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة
وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم
وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و
الرهن و بٌع أصول الشركة وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء  ،تارٌخ :
 21181112برلم 11215
 - 875كرٌمه لاسم دروٌش لاسم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة
للشركة للشرٌن المتضامن المهندس  /رإؾ احمد دمحم عباسى و له منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة
وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم
وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و
الرهن و بٌع أصول الشركة وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء  ،تارٌخ :
 21181112برلم 11215
 - 876رإوؾ احمد دمحم عباسى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن والبٌع وله
الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم و له حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد
او باالجل وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181112 :برلم 11215
 - 877كرٌمه لاسم دروٌش لاسم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن والبٌع وله
الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم و له حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد
او باالجل وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181112 :برلم 11215
 - 878عمرو أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن متخارج ( خروج شرٌن موصى ودخول شرٌن موصى ماخر مذكور
بالعمد) ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ) وله
فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع
األعمال العام والخاص والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والرلابة العامة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتنمٌة
الصناعٌة والشهر العمارى حك التولٌع على عمود البٌع والشراء  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7232
 - 879عمرو أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن متخارج ( خروج شرٌن موصى ودخول شرٌن موصى ماخر مذكور
بالعمد) ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ) وله
فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع
األعمال العام والخاص والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والرلابة العامة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتنمٌة
الصناعٌة والشهر العمارى حك التولٌع على عمود البٌع والشراء  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7232
 - 881ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ( خروج شرٌن موصى ودخول شرٌن موصى ماخر
مذكور بالعمد) ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /ولٌد احمد عبده دمحم دمحم
مشرؾ) وله فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع
العام ولطاع األعمال العام والخاص والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والرلابة العامة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة
للتنمٌة الصناعٌة والشهر العمارى حك التولٌع على عمود البٌع والشراء  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7232
 - 881ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ( خروج شرٌن موصى ودخول شرٌن موصى ماخر
مذكور بالعمد) ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /ولٌد احمد عبده دمحم دمحم
مشرؾ) وله فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع
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العام ولطاع األعمال العام والخاص والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والرلابة العامة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة
للتنمٌة الصناعٌة والشهر العمارى حك التولٌع على عمود البٌع والشراء  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7232
 - 882أسامة أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ( خروج شرٌن موصى ودخول شرٌن موصى ماخر مذكور بالعمد)
ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ) وله فً هذا
الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال
العام والخاص والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والرلابة العامة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة
والشهر العمارى حك التولٌع على عمود البٌع والشراء  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7232
 - 883أسامة أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ( خروج شرٌن موصى ودخول شرٌن موصى ماخر مذكور بالعمد)
ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ) وله فً هذا
الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال
العام والخاص والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والرلابة العامة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة
والشهر العمارى حك التولٌع على عمود البٌع والشراء  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7232
 - 884ابراهٌم أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ( خروج شرٌن موصى ودخول شرٌن موصى ماخر مذكور
بالعمد) ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ) وله
فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع
األعمال العام والخاص والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والرلابة العامة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتنمٌة
الصناعٌة والشهر العمارى حك التولٌع على عمود البٌع والشراء  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7232
 - 885ابراهٌم أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ( خروج شرٌن موصى ودخول شرٌن موصى ماخر مذكور
بالعمد) ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ) وله
فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع
األعمال العام والخاص والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والرلابة العامة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتنمٌة
الصناعٌة والشهر العمارى حك التولٌع على عمود البٌع والشراء  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7232
 - 886دمحم أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ( خروج شرٌن موصى ودخول شرٌن موصى ماخر مذكور بالعمد)
ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ) وله فً هذا
الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال
العام والخاص والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والرلابة العامة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة
والشهر العمارى حك التولٌع على عمود البٌع والشراء  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7232
 - 887دمحم أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ( خروج شرٌن موصى ودخول شرٌن موصى ماخر مذكور بالعمد)
ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ) وله فً هذا
الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال
العام والخاص والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والرلابة العامة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة
والشهر العمارى حك التولٌع على عمود البٌع والشراء  ،تارٌخ  21181112 :برلم 7232
 - 888عمرو أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن متخارج  ،وله حك التولٌع على عمود الرهن والمرض وأي نوع آخر
من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة لمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض
الشركة أمام الشهر العماري والسحب واإلٌداع من البنون  ،وله حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء
الموصٌن وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر بالصفة التى ٌتعامل بها فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ :
 21181112برلم 7232
 - 889عمرو أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن متخارج  ،وله حك التولٌع على عمود الرهن والمرض وأي نوع آخر
من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة لمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض
الشركة أمام الشهر العماري والسحب واإلٌداع من البنون  ،وله حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء
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الموصٌن وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر بالصفة التى ٌتعامل بها فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ :
 21181112برلم 7232
 - 891ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ،وله حك التولٌع على عمود الرهن والمرض وأي نوع آخر
من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة لمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض
الشركة أمام الشهر العماري والسحب واإلٌداع من البنون  ،وله حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء
الموصٌن وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر بالصفة التى ٌتعامل بها فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ :
 21181112برلم 7232
 - 891ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ،وله حك التولٌع على عمود الرهن والمرض وأي نوع آخر
من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة لمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض
الشركة أمام الشهر العماري والسحب واإلٌداع من البنون  ،وله حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء
الموصٌن وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر بالصفة التى ٌتعامل بها فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ :
 21181112برلم 7232
 - 892أسامة أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،وله حك التولٌع على عمود الرهن والمرض وأي نوع آخر من
المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة لمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض الشركة
أمام الشهر العماري والسحب واإلٌداع من البنون  ،وله حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن وال
ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر بالصفة التى ٌتعامل بها فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181112 :برلم
7232
 - 893أسامة أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،وله حك التولٌع على عمود الرهن والمرض وأي نوع آخر من
المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة لمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض الشركة
أمام الشهر العماري والسحب واإلٌداع من البنون  ،وله حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن وال
ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر بالصفة التى ٌتعامل بها فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181112 :برلم
7232
 - 894ابراهٌم أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،وله حك التولٌع على عمود الرهن والمرض وأي نوع آخر من
المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة لمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض الشركة
أمام الشهر العماري والسحب واإلٌداع من البنون  ،وله حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن وال
ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر بالصفة التى ٌتعامل بها فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181112 :برلم
7232
 - 895ابراهٌم أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،وله حك التولٌع على عمود الرهن والمرض وأي نوع آخر من
المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة لمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض الشركة
أمام الشهر العماري والسحب واإلٌداع من البنون  ،وله حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن وال
ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر بالصفة التى ٌتعامل بها فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181112 :برلم
7232
 - 896دمحم أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،وله حك التولٌع على عمود الرهن والمرض وأي نوع آخر من
المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة لمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض الشركة
أمام الشهر العماري والسحب واإلٌداع من البنون  ،وله حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن وال
ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر بالصفة التى ٌتعامل بها فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181112 :برلم
7232
 - 897دمحم أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،وله حك التولٌع على عمود الرهن والمرض وأي نوع آخر من
المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة لمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض الشركة
أمام الشهر العماري والسحب واإلٌداع من البنون  ،وله حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن وال
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ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر بالصفة التى ٌتعامل بها فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ 21181112 :
7232
 - 898عمرو أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن متخارج  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 7232

 - 899عمرو أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن متخارج  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 7232

 - 911ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 7232

 - 911ولٌد احمد عبده دمحم دمحم مشرؾ توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 7232

 - 912أسامة أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 7232

 - 913أسامة أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 7232

 - 914ابراهٌم أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 7232

 - 915ابراهٌم أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 7232

 - 916دمحم أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 7232

 - 917دمحم أحمد عبده دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 7232

 - 918دمحم شولى دمحم رشاد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 9598

 - 919دمحم كرٌم ابراهٌم دمحم جعبوب شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تارٌخ 21181112 :
9598
 - 911السٌد جمعه على ابو البما شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تارٌخ 21181112 :

برلم

برلم 9598

 - 913دمحم كرٌم ابراهٌم دمحم جعبوب شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181112 :
 - 914السٌد جمعه على ابو البما شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 9598

برلم 9598

 - 915حسام فوزى امٌن العزب شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181112 :
 - 916حسٌن فتحى الزؼبى بكر اسماعٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 9598
برلم 7799

 - 917عالء زناتى عبد الحافظ ابراهٌم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181112 :
 - 918محمود على مهران حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181112 :

برلم

برلم 9598

 - 911حسام فوزى امٌن العزب شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تارٌخ 21181112 :
9598
 - 912دمحم شولى دمحم رشاد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181112 :

برلم

برلم 7799

برلم 7799

 - 919احمد زناتى عبد الحافظ ابراهٌم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 7799

 - 921حسٌن فتحى الزؼبى بكر اسماعٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181112 :
 - 921عالء زناتى عبد الحافظ ابراهٌم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181112 :
 - 922محمود على مهران حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181112 :
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 - 923احمد زناتى عبد الحافظ ابراهٌم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181112 :
 - 924دمحم ماهر شفٌك دمحم مرسى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة من ذوى الخبرة  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 7799
برلم 1437

 - 925حمدى عبد العلٌم احمد ابو طه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة  ،تارٌخ 21181112 :
1437

برلم

 - 926مهند حمدى عبد العلٌم حمد ابو طه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة  ،تارٌخ 21181112 :
1437
 - 927احمد دمحم ماهر شفٌك دمحم مرسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة  ،تارٌخ 21181112 :
1437
 - 928دمحم ماهر شفٌك دمحم مرسى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة من ذوى الخبرة  ،تارٌخ 21181112 :

برلم

برلم

برلم 1437

 - 929حمدى عبد العلٌم احمد ابو طه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة  ،تارٌخ 21181112 :
1437

برلم

 - 931مهند حمدى عبد العلٌم حمد ابو طه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة  ،تارٌخ 21181112 :
1437
 - 931احمد دمحم ماهر شفٌك دمحم مرسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة  ،تارٌخ 21181112 :
1437

برلم

برلم

 - 932دمحم ماهر شفٌك دمحم مرسى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة  ،تارٌخ 21181112 :
برلم 1437
 - 933حمدى عبد العلٌم احمد ابو طه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة  ،تارٌخ :
 21181112برلم 1437
 - 934مهند حمدى عبد العلٌم حمد ابو طه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة  ،تارٌخ :
 21181112برلم 1437
 - 935احمد دمحم ماهر شفٌك دمحم مرسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة  ،تارٌخ :
 21181112برلم 1437
 - 936ابراهٌم رجب دمحم ابراهٌم االشمر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام  ،تارٌخ 21181113 :

برلم 9751

 - 937سلوي عبدالعزٌز السٌد ابو شعبان ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام  ،تارٌخ 21181113 :

برلم 9751

 - 938احمد حامد عبد المجٌد حسن سالم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام  ،تارٌخ 21181113 :

برلم 9751

 - 939دمحم السٌد عبدالفتاح السٌد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام  ،تارٌخ 21181113 :

برلم 9751

 - 941ابراهٌم رجب دمحم ابراهٌم االشمر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام  ،تارٌخ 21181113 :

برلم 9751

 - 941سلوي عبدالعزٌز السٌد ابو شعبان ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام  ،تارٌخ 21181113 :

برلم 9751

 - 942احمد حامد عبد المجٌد حسن سالم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام  ،تارٌخ 21181113 :

برلم 9751

 - 943دمحم السٌد عبدالفتاح السٌد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام  ،تارٌخ 21181113 :

برلم 9751
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 - 944ابراهٌم رجب دمحم ابراهٌم االشمر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددةٌ.مثل
المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن او مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها
فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون منفردٌن او مجتمعٌن حك
التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من  ،تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 945سلوي عبدالعزٌز السٌد ابو شعبان ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددةٌ.مثل
المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن او مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها
فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون منفردٌن او مجتمعٌن حك
التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من  ،تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 946احمد حامد عبد المجٌد حسن سالم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددةٌ.مثل
المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن او مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها
فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون منفردٌن او مجتمعٌن حك
التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من  ،تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 947دمحم السٌد عبدالفتاح السٌد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددةٌ.مثل المدٌرون
الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن او مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما
أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم
الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم
وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من  ،تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 948ابراهٌم رجب دمحم ابراهٌم االشمر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك
الحساب ات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حك االفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل
ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء
الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد  ،تارٌخ  21181113 :برلم
9751
 - 949سلوي عبدالعزٌز السٌد ابو شعبان ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك
الحساب ات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حك االفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل
ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء
الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد  ،تارٌخ  21181113 :برلم
9751
 - 951احمد حامد عبد المجٌد حسن سالم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك
الحساب ات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حك االفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل
ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء
الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد  ،تارٌخ  21181113 :برلم
9751
 - 951دمحم السٌد عبدالفتاح السٌد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحساب ات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حك االفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم
الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها
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العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و لصالحها ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد
مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد  ،تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 952ابراهٌم رجب دمحم ابراهٌم االشمر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ،
تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 953سلوي عبدالعزٌز السٌد ابو شعبان ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ،
تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 954احمد حامد عبد المجٌد حسن سالم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ،
تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 955دمحم السٌد عبدالفتاح السٌد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ :
 21181113برلم 9751
 - 956ابراهٌم رجب دمحم ابراهٌم االشمر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر مجتمعٌن
أو منفردٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون او
الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون منفردٌن أو مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن للمدٌرون جمٌعا منفردٌن التعامل مع
جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وابداع والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 957سلوي عبدالعزٌز السٌد ابو شعبان ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر مجتمعٌن
أو منفردٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون او
الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون منفردٌن أو مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن للمدٌرون جمٌعا منفردٌن التعامل مع
جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وابداع والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 958احمد حامد عبد المجٌد حسن سالم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر مجتمعٌن
أو منفردٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون او
الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون منفردٌن أو مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن للمدٌرون جمٌعا منفردٌن التعامل مع
جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وابداع والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 959دمحم السٌد عبدالفتاح السٌد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر مجتمعٌن أو
منفردٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون او
الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون منفردٌن أو مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن للمدٌرون جمٌعا منفردٌن التعامل مع
جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وابداع والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 961ابراهٌم رجب دمحم ابراهٌم االشمر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحك االفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن
للمدٌرون مجتمعٌن الحك فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى
والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم
ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه  ،تارٌخ  21181113 :برلم 9751
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 - 961سلوي عبدالعزٌز السٌد ابو شعبان ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحك االفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن
للمدٌرون مجتمعٌن الحك فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى
والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم
ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه  ،تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 962احمد حامد عبد المجٌد حسن سالم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحك االفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن
للمدٌرون مجتمعٌن الحك فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى
والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم
ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه  ،تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 963دمحم السٌد عبدالفتاح السٌد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحك االفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن للمدٌرون
مجتمعٌن الحك فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات
والمنموالت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك
لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه  ،تارٌخ  21181113 :برلم 9751
 - 964ابراهٌم رجب دمحم ابراهٌم االشمر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات
التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ 21181113 :
برلم 9751
 - 965سلوي عبدالعزٌز السٌد ابو شعبان ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات
التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ 21181113 :
برلم 9751
 - 966احمد حامد عبد المجٌد حسن سالم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات
التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ 21181113 :
برلم 9751
 - 967دمحم السٌد عبدالفتاح السٌد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ  21181113 :برلم
9751
 - 968على لرنى على مجاهد على شركة مساهمة مدٌر فرع مدٌر الفرع بدال من السٌد  /محمود عادل سعٌد الجمل  ،تارٌخ :
 21181114برلم 3284
 - 969احمد ابو الدهب حسن عبد
هلل شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 11819

 - 971اشرؾ السٌد علً التابعً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181114 :
11819

برلم

 - 971مروان اشرؾ السٌد علً
التابعً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 11819

 - 972مٌرنا اشرؾ السٌد على التابعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181114 :
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 - 973احمد ابو الدهب حسن عبد
هلل شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 11819

 - 974اشرؾ السٌد علً التابعً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 11819

 - 975مروان اشرؾ السٌد علً
التابعً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 11819

 - 976مٌرنا اشرؾ السٌد على التابعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 11819

 - 977احمد ابو الدهب حسن عبد
هلل شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة الموافمة باجماع الحاضرٌن على منح حك التولٌع والتفوٌض فى الصالحٌات
واالختصاصات
للسٌد المهندس  /اشرؾ السٌد على التابعى
والسٌد المهندس  /مروان اشرؾ السٌد على التابعى

" رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب "
" نائب رئٌس مجلس اإلدارة "

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن أوسع السلطات والصالحٌات إلدارة الشركة والتعامل باسمها لدى كافة الجهات الرسمٌة
والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالشخاص والشركات وإجراء كافة العمود والمشارطات والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة ،
تارٌخ  21181114 :برلم 11819
 - 978اشرؾ السٌد علً التابعً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب الموافمة باجماع الحاضرٌن على منح حك
التولٌع والتفوٌض فى الصالحٌات واالختصاصات
للسٌد المهندس  /اشرؾ السٌد على التابعى
والسٌد المهندس  /مروان اشرؾ السٌد على التابعى

" رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب "
" نائب رئٌس مجلس اإلدارة "

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن أوسع السلطات والصالحٌات إلدارة الشركة والتعامل باسمها لدى كافة الجهات الرسمٌة
والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالشخاص والشركات وإجراء كافة العمود والمشارطات والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة ،
تارٌخ  21181114 :برلم 11819
 - 979مروان اشرؾ السٌد علً
التابعً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة الموافمة باجماع الحاضرٌن على منح حك التولٌع والتفوٌض فى الصالحٌات
واالختصاصات
للسٌد المهندس  /اشرؾ السٌد على التابعى
والسٌد المهندس  /مروان اشرؾ السٌد على التابعى

" رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب "
" نائب رئٌس مجلس اإلدارة "

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن أوسع السلطات والصالحٌات إلدارة الشركة والتعامل باسمها لدى كافة الجهات الرسمٌة
والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالشخاص والشركات وإجراء كافة العمود والمشارطات والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة ،
تارٌخ  21181114 :برلم 11819
 - 981مٌرنا اشرؾ السٌد على التابعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الموافمة باجماع الحاضرٌن على منح حك التولٌع
والتفوٌض فى الصالحٌات واالختصاصات
للسٌد المهندس  /اشرؾ السٌد على التابعى

" رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب "

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

162

جهاز تنمية التجارة الداخلية
والسٌد المهندس  /مروان اشرؾ السٌد على التابعى
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" نائب رئٌس مجلس اإلدارة "

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن أوسع السلطات والصالحٌات إلدارة الشركة والتعامل باسمها لدى كافة الجهات الرسمٌة
والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالشخاص والشركات وإجراء كافة العمود والمشارطات والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة ،
تارٌخ  21181114 :برلم 11819
 - 981احمد ابو الدهب حسن عبد
هلل شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعلى األخص لبض ودفع كافة المبالػ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم أٌضا ً شراء جمٌع
المواد والمهمات واألالت والمعدات والبضائع والمنموالت واألراضى والعمارات واإللتراض بطرٌك اإلعتمادات وفتح الحسابات
بالبنون واإلٌداع بها والسحب منها واصدار الشٌكات وصرفها وجمٌع ماٌتعلك بؤعمال البنون ولهما حك إبرام كافة عمود اإللتراض
والرهن بضمان أصول الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11819
 - 982اشرؾ السٌد علً التابعً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وعلى األخص لبض ودفع كافة المبالػ
والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت
الشركة بالنمد أو باألجل ولهم أٌضا ً شراء جمٌع المواد والمهمات واألالت والمعدات والبضائع والمنموالت واألراضى والعمارات
واإللتراض بطرٌك اإلعتمادات وفتح الحسابات بالبنون واإلٌداع بها والسحب منها واصدار الشٌكات وصرفها وجمٌع ماٌتعلك
بؤعمال البنون ولهما حك إبرام كافة عمود اإللتراض والرهن بضمان أصول الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11819
 - 983مروان اشرؾ السٌد علً
التابعً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعلى األخص لبض ودفع كافة المبالػ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم أٌضا ً شراء
جمٌع المواد والمهمات واألالت والمعدات والبضائع والمنموالت واألراضى والعمارات واإللتراض بطرٌك اإلعتمادات وفتح
الحسابات بالبنون واإلٌداع بها والسحب منها واصدار الشٌكات وصرفها وجمٌع ماٌتعلك بؤعمال البنون ولهما حك إبرام كافة عمود
اإللتراض والرهن بضمان أصول الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11819
 - 984مٌرنا اشرؾ السٌد على التابعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وعلى األخص لبض ودفع كافة المبالػ والتولٌع
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد
أو باألجل ولهم أٌضا ً شراء جمٌع المواد والمهمات واألالت والمعدات والبضائع والمنموالت واألراضى والعمارات واإللتراض
بطرٌك اإلعتمادات وفتح الحسابات بالبنون واإلٌداع بها والسحب منها واصدار الشٌكات وصرفها وجمٌع ماٌتعلك بؤعمال البنون
ولهما حك إبرام كافة عمود اإللتراض والرهن بضمان أصول الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11819
 - 985احمد ابو الدهب حسن عبد
هلل شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة من البنون المصرٌة وؼٌرها ولهما أٌضا ً حك التصرؾ فى أصول الشركة بالبٌع أو
الشراء وفتح اإلعتمادات بضمان أصول الشركة وبشرط أن ٌكون ذلن كله بؤسم الشركة وتحمٌما ً لؽرضها ولهما حك توكٌل أو
تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ( مجتمعٌن أو منفردٌن )  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11819
 - 986اشرؾ السٌد علً التابعً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب من البنون المصرٌة وؼٌرها ولهما أٌضا ً
حك التصرؾ فى أصول الشركة بالبٌع أو الشراء وفتح اإلعتمادات بضمان أصول الشركة وبشرط أن ٌكون ذلن كله بؤسم الشركة
وتحمٌما ً لؽرضها ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ( مجتمعٌن أو منفردٌن )  ،تارٌخ 21181114 :
برلم 11819
 - 987مروان اشرؾ السٌد علً
التابعً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة من البنون المصرٌة وؼٌرها ولهما أٌضا ً حك التصرؾ فى أصول الشركة بالبٌع
أو الشراء وفتح اإلعتمادات بضمان أصول الشركة وبشرط أن ٌكون ذلن كله بؤسم الشركة وتحمٌما ً لؽرضها ولهما حك توكٌل أو
تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ( مجتمعٌن أو منفردٌن )  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11819
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 - 988مٌرنا اشرؾ السٌد على التابعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من البنون المصرٌة وؼٌرها ولهما أٌضا ً حك
التصرؾ فى أصول الشركة بالبٌع أو الشراء وفتح اإلعتمادات بضمان أصول الشركة وبشرط أن ٌكون ذلن كله بؤسم الشركة
وتحمٌما ً لؽرضها ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ( مجتمعٌن أو منفردٌن )  ،تارٌخ 21181114 :
برلم 11819
 - 989اشرؾ هالل امٌرهم عبد المالن شركة تضامن شرٌن متضامن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن  -منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن المتضامن  /اشرؾ هالل امٌرهم له حك االلتراض من البنون باسم
الشركة ولصالح الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 158118
 - 991اشرؾ هالل امٌرهم عبد المالن شركة تضامن شرٌن متضامن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن  -منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن المتضامن  /اشرؾ هالل امٌرهم له حك االلتراض من البنون باسم
الشركة ولصالح الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 158118
 - 991اشرؾ هالل امٌرهم عبد المالن شركة تضامن شرٌن متضامن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن  -منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن المتضامن  /اشرؾ هالل امٌرهم له حك االلتراض من البنون باسم
الشركة ولصالح الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 158118
 - 992اشرؾ هالل امٌرهم عبد المالن شركة تضامن شرٌن متضامن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن  -منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن المتضامن  /اشرؾ هالل امٌرهم له حك االلتراض من البنون باسم
الشركة ولصالح الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 158118
 - 993سمٌر هالل امٌرهم عبد المالن شركة تضامن شرٌن متضامن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن  -منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن المتضامن  /اشرؾ هالل امٌرهم له حك االلتراض من البنون باسم
الشركة ولصالح الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 158118
 - 994سمٌر هالل امٌرهم عبد المالن شركة تضامن شرٌن متضامن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن  -منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن المتضامن  /اشرؾ هالل امٌرهم له حك االلتراض من البنون باسم
الشركة ولصالح الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 158118
 - 995سمٌر هالل امٌرهم عبد المالن شركة تضامن شرٌن متضامن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن  -منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن المتضامن  /اشرؾ هالل امٌرهم له حك االلتراض من البنون باسم
الشركة ولصالح الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 158118
 - 996سمٌر هالل امٌرهم عبد المالن شركة تضامن شرٌن متضامن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن  -منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن المتضامن  /اشرؾ هالل امٌرهم له حك االلتراض من البنون باسم
الشركة ولصالح الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 158118
 - 997عادل مصطفً السٌد مصطفً ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر و لهما منفردا فً
هذا الصدد أوسع سلطات إلدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة
للجمعٌة العامة و للمدٌرٌن ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) الحك فً التعامل باسم الشركة و ضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات
الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و
المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح حسابات و االفراج  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11847
 - 998اسالم عادل مصطفً السٌد مصطفً ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر و لهما
منفردا فً هذا الصدد أوسع سلطات إلدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌرٌن ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) الحك فً التعامل باسم الشركة و ضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات
الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و
المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح حسابات و االفراج  ،تارٌخ  21181114 :برلم 11847
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 - 999عادل مصطفً السٌد مصطفً ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عن رأس المال و االلتراض و الرهن و بٌع أصول الشركة و
ممتالكاتها العمارٌة و االراضً و السٌارات و المنموالت و كل ذلن باسم الشركة و ضمن أؼراضها و لهما الحك فً تعٌٌن و عزل
مستخدمً و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و لهما حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة
السندات األذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل و لهما حك
توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181114 :برلم 11847
 - 1111اسالم عادل مصطفً السٌد مصطفً ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عن رأس المال و االلتراض و الرهن و بٌع أصول
الشركة و ممتالكاتها العمارٌة و االراضً و السٌارات و المنموالت و كل ذلن باسم الشركة و ضمن أؼراضها و لهما الحك فً
تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و لهما حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و
تسدٌد كافة السندات األذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل
و لهما حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181114 :برلم 11847
 - 1111عادل مصطفً السٌد مصطفً ذات مسئولٌة محدودة مدٌر  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 11847
برلم 11847

 - 1112اسالم عادل مصطفً السٌد مصطفً ذات مسئولٌة محدودة مدٌر  ،تارٌخ 21181114 :

 - 1113مدحت حمدي عبد الممصود لرٌطم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وافك الحاضرون على تعٌٌن السٌد  /مدحت
حمدى عبد المم صود لرٌطم نائبا لرئٌس مجلس االدارة ومنحه الصالحٌات فى التولٌع على جمٌع العمود بما فٌها عمود البٌع والشراء
والرهن والتسوٌة وكذلن الحك فى السحب والصرؾ واالٌداع وااللتراض وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة والتولٌع على جمٌع
االوراق امام جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة مع االحتفاظ بالصالحٌات الخاصة بالسٌد  /حمدى عبد الممصود على لرٌطم
رئٌس مجلس االدارة الواردة بالسجل التجارى  ،تارٌخ  21181114 :برلم 62994
 - 1114مدحت حمدي عبد الممصود لرٌطم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وافك الحاضرون على تعٌٌن السٌد  /مدحت
حمدى عبد الممصود لرٌطم نائبا لرئٌس مجلس االدارة ومنحه الصالحٌات فى التولٌع على جمٌع العمود بما فٌها عمود البٌع والشراء
والرهن والتسوٌة وكذلن الحك فى السحب والصرؾ واالٌداع وااللتراض وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة والتولٌع على جمٌع
االوراق امام جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة مع االحتفاظ بالصالحٌات الخاصة بالسٌد  /حمدى عبد الممصود على لرٌطم
رئٌس مجلس االدارة الواردة بالسجل التجارى  ،تارٌخ  21181114 :برلم 62994
 - 1115مدحت حمدي عبد الممصود لرٌطم شركة تضامن نائب رئٌس مجلس ادارة وافك الحاضرون على تعٌٌن السٌد  /مدحت
حمدى عبد الممصود لرٌطم نائبا لرئٌس مجلس االدارة ومنحه الصالحٌات فى التولٌع على جمٌع العمود بما فٌها عمود البٌع والشراء
والرهن والتسوٌة وكذلن الحك فى السحب والصرؾ واالٌداع وااللتراض وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة والتولٌع على جمٌع
االوراق امام جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة مع االحتفاظ بالصالحٌات الخاصة بالسٌد  /حمدى عبد الممصود على لرٌطم
رئٌس مجلس االدارة الواردة بالسجل التجارى  ،تارٌخ  21181114 :برلم 62994
 - 1116مدحت حمدي عبد الممصود لرٌطم شركة تضامن نائب رئٌس مجلس ادارة وافك الحاضرون على تعٌٌن السٌد  /مدحت
حمدى عبد الممصود لرٌطم نائبا لرئٌس مجلس االدارة ومنحه الصالحٌات فى التولٌع على جمٌع العمود بما فٌها عمود البٌع والشراء
والرهن والتسوٌة وكذلن الحك فى السحب والصرؾ واالٌداع وااللتراض وفتح الحسابات الدائنة والمدٌنة والتولٌع على جمٌع
االوراق امام جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة مع االحتفاظ بالصالحٌات الخاصة بالسٌد  /حمدى عبد الممصود على لرٌطم
رئٌس مجلس االدارة الواردة بالسجل التجارى  ،تارٌخ  21181114 :برلم 62994
 - 1117سناء على ابراهٌم سلٌمان ابوسعد شركة مساهمة مدٌر فرع  ، 64تارٌخ 21181114 :
 - 1118دمحم حمدى سالم محمود مصطفى شركة مساهمة مدٌر فرع  ، 64تارٌخ 21181114 :

برلم 11392
برلم 11392

 - 1119سناء على ابراهٌم سلٌمان ابوسعد شركة مساهمة مدٌر فرع الوحده  ، 55تارٌخ 21181114 :
 - 1111دمحم حمدى سالم محمود مصطفى شركة مساهمة مدٌر فرع الوحده  ، 55تارٌخ 21181114 :

برلم 11392
برلم 11392

 - 1111دمحم كمال علً عرلوب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌة
للسٌد  /رئٌس مجلس االدارة فً التعامل باسم الشركةامام الؽٌر والجهات الحكومٌة والبنون وفً فتح الحسابات الدائنة والمدٌنة

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

165

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

والرهن والمرض وبٌع وشراء االصول الثابتة والمنمولة ولمجلس االدارة الشركة اوسع السلطات فً ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 21181114برلم 11994
 - 1112لبنً خمٌس دمحم محمود فٌوض شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام
الجهات الرسمٌة للسٌد  /رئٌس مجلس االدارة فً التعامل باسم الشركةامام الؽٌر والجهات الحكومٌة والبنون وفً فتح الحسابات
الدائنة والمدٌنة والرهن والمرض وبٌع وشراء االصول الثابتة والمنمولة ولمجلس االدارة الشركة اوسع السلطات فً ادارة الشركة ،
تارٌخ  21181114 :برلم 11994
 - 1113سونٌا علً عوض عمارة شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات
الرسمٌة للسٌد  /رئٌس مجلس االدارة فً التعامل باسم الشركةامام الؽٌر والجهات الحكومٌة والبنون وفً فتح الحسابات الدائنة
والمدٌنة والرهن والمرض وبٌع وشراء االصول الثابتة والمنمولة ولمجلس االدارة الشركة اوسع السلطات فً ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 21181114برلم 11994
 - 1114دمحم علً ٌوسؾ سٌد احمد شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات
الرسمٌة للسٌد  /رئٌس مجلس االدارة فً التعامل باسم الشركةامام الؽٌر والجهات الحكومٌة والبنون وفً فتح الحسابات الدائنة
والمدٌنة والرهن والمرض وبٌع وشراء االصول الثابتة والمنمولة ولمجلس االدارة الشركة اوسع السلطات فً ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 21181114برلم 11994
 - 1115اٌمن دمحم سمٌر نصار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1116اندرٌا البٌنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 1784
 - 1117ستٌفانو البٌنى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1118فابٌو البٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 1784
 - 1119عمرو احمد حجازى احمد حجازى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م
 ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1121بنٌامٌن ٌوهانس فوكس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1121جٌهان دمحم عبده الشٌخ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1122اٌمن دمحم سمٌر نصار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1123اندرٌا البٌنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 1784
 - 1124ستٌفانو البٌنى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1125فابٌو البٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 1784
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 - 1126عمرو احمد حجازى احمد حجازى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م
 ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1127بنٌامٌن ٌوهانس فوكس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1128جٌهان دمحم عبده الشٌخ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1129اٌمن دمحم سمٌر نصار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1131اندرٌا البٌنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 1784
 - 1131ستٌفانو البٌنى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1132فابٌو البٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 1784
 - 1133عمرو احمد حجازى احمد حجازى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م
 ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1134بنٌامٌن ٌوهانس فوكس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1135جٌهان دمحم عبده الشٌخ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1136اٌمن دمحم سمٌر نصار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركه البا بٌتٌلجونجس اند اموبٌلٌن ا ح  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1137اندرٌا البٌنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال لشركه البا بٌتٌلجونجس اند اموبٌلٌن ا ح  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 1784
 - 1138ستٌفانو البٌنى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال لشركه البا بٌتٌلجونجس اند اموبٌلٌن ا ح  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1139فابٌو البٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركه البا بٌتٌلجونجس اند اموبٌلٌن ا ح  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 1784
 - 1141عمرو احمد حجازى احمد حجازى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركه البا بٌتٌلجونجس اند اموبٌلٌن ا ح ،
تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1141بنٌامٌن ٌوهانس فوكس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركه البا بٌتٌلجونجس اند اموبٌلٌن ا ح  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1142جٌهان دمحم عبده الشٌخ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركه البا بٌتٌلجونجس اند اموبٌلٌن ا ح  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
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 - 1143اٌمن دمحم سمٌر نصار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة مٌدٌترٌنٌان للمنسوجات  ، .تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1144اندرٌا البٌنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال لشركة مٌدٌترٌنٌان للمنسوجات  ، .تارٌخ 21181115 :
1784

برلم

 - 1145ستٌفانو البٌنى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال لشركة مٌدٌترٌنٌان للمنسوجات  ، .تارٌخ 21181115 :
برلم 1784
 - 1146فابٌو البٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة مٌدٌترٌنٌان للمنسوجات  ، .تارٌخ 21181115 :
1784

برلم

 - 1147عمرو احمد حجازى احمد حجازى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة مٌدٌترٌنٌان للمنسوجات  ، .تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1148بنٌامٌن ٌوهانس فوكس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة مٌدٌترٌنٌان للمنسوجات  ، .تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1149جٌهان دمحم عبده الشٌخ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لشركة مٌدٌترٌنٌان للمنسوجات  ، .تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1151اٌمن دمحم سمٌر نصار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً لشركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م -اعادة تشكٌل
مجلس اإلدارة وتحدٌد صالحٌاته  :مد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالثة سنوات أخرى تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة ٌ - .كون للسٌد /
اندرٌا البٌنى  -رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد  /ستفانو البٌنى نائب رئٌس مجلس االدارة او أعضاء الشركة المنتدبٌن او كل عضو أخر
ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض الحك فى التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولمجلس اإلدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1151اندرٌا البٌنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثالً لشركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م-اعادة تشكٌل مجلس
اإلدارة وتحدٌد صالحٌاته  :مد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالثة سنوات أخرى تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة ٌ - .كون للسٌد  /اندرٌا
البٌنى  -رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد  /ستفانو البٌنى نائب رئٌس مجلس االدارة او أعضاء الشركة المنتدبٌن او كل عضو أخر ٌنتدبه
المجلس لهذا الؽرض الحك فى التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولمجلس اإلدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء
مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1152ستٌفانو البٌنى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثالً لشركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م -اعادة تشكٌل
مجلس اإلدارة وتحدٌد صالحٌاته  :مد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالثة سنوات أخرى تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة ٌ - .كون للسٌد /
اندرٌا البٌنى  -رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد  /ستفانو البٌنى نائب رئٌس مجلس االدارة او أعضاء الشركة المنتدبٌن او كل عضو أخر
ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض الحك فى التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولمجلس اإلدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1153فابٌو البٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً لشركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م -اعادة تشكٌل مجلس
اإلدارة وتحدٌد صالحٌاته  :مد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالثة سنوات أخرى تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة ٌ - .كون للسٌد  /اندرٌا
البٌنى  -رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد  /ستفانو البٌنى نائب رئٌس مجلس االدارة او أعضاء الشركة المنتدبٌن او كل عضو أخر ٌنتدبه
المجلس لهذا الؽرض الحك فى التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولمجلس اإلدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء
مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1154عمرو احمد حجازى احمد حجازى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً لشركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م-
اعادة تشكٌل مجلس اإلدارة وتحدٌد صالحٌاته  :مد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالثة سنوات أخرى تبدأ من تارٌخ انعماد
الجمعٌة ٌ - .كون للسٌد  /اندرٌا البٌنى  -رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد  /ستفانو البٌنى نائب رئٌس مجلس االدارة او أعضاء الشركة
المنتدبٌن او كل عضو أخر ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض الحك فى التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولمجلس اإلدارة الحك فى
ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
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 - 1155بنٌامٌن ٌوهانس فوكس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً لشركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م-اعادة تشكٌل
مجلس اإلدارة وتحدٌد صالحٌاته  :مد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالثة سنوات أخرى تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة ٌ - .كون للسٌد /
اندرٌا البٌنى  -رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد  /ستفانو البٌنى نائب رئٌس مجلس االدارة او أعضاء الشركة المنتدبٌن او كل عضو أخر
ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض الحك فى التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولمجلس اإلدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1156جٌهان دمحم عبده الشٌخ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً لشركة مٌدترٌنٌان للمنسوجات ش.م.م -اعادة تشكٌل
مجلس اإلدارة وتحدٌد صالحٌاته  :مد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالثة سنوات أخرى تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة ٌ - .كون للسٌد /
اندرٌا البٌنى  -رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد  /ستفانو البٌنى نائب رئٌس مجلس االدارة او أعضاء الشركة المنتدبٌن او كل عضو أخر
ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض الحك فى التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولمجلس اإلدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1157اٌمن دمحم سمٌر نصار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  ،وللسٌد  /اندرٌا البٌنى رئٌس
مجلس اإلدارة سلطة تمثٌل الشركة تمثٌال كامال أمام المضاء والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبصفة خاصة الهٌئة العامة
لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الضرائب وكافة لجانها والشهر العماري والسجل التجاري وكذلن التولٌع على كافة المحررات
البنكٌة وسحب وإٌداع األموال بالبنون اٌا كانت لٌمتها وفتح الحسابات البنكٌة لدى البنون واإلفراج عن نسبة رأس المال المودع لدى
البنون  ،على أن ٌبمى لرئٌس مجلس اإلدارة منفردا  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1158اندرٌا البٌنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  ،وللسٌد  /اندرٌا البٌنى رئٌس مجلس
اإلدارة سلطة تمثٌل الشركة تمثٌال كامال أمام المضاء والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار
والمناطك الحرة ومصلحة الضرائب وكافة لجانها والشهر العماري والسجل التجاري وكذلن التولٌع على كافة المحررات البنكٌة
وسحب وإٌداع األموال بالبنون اٌا كانت لٌمتها وفتح الحسابات البنكٌة لدى البنون واإلفراج عن نسبة رأس المال المودع لدى البنون
 ،على أن ٌبمى لرئٌس مجلس اإلدارة منفردا  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1159ستٌفانو البٌنى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  ،وللسٌد  /اندرٌا البٌنى رئٌس
مجلس اإلدارة سلطة تمثٌل الشركة تمثٌال كامال أمام المضاء والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبصفة خاصة الهٌئة العامة
لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الضرائب وكافة لجانها والشهر العماري والسجل التجاري وكذلن التولٌع على كافة المحررات
البنكٌة وسحب وإٌداع األموال بالبنون اٌا كانت لٌمتها وفتح الحسابات البنكٌة لدى البنون واإلفراج عن نسبة رأس المال المودع لدى
البنون  ،على أن ٌبمى لرئٌس مجلس اإلدارة منفردا  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1161فابٌو البٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  ،وللسٌد  /اندرٌا البٌنى رئٌس مجلس
اإلدارة سلطة تمثٌل الشركة تمثٌال كامال أمام المضاء والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار
والمناطك الحرة ومصلحة الضرائب وكافة لجانها والشهر العماري والسجل التجاري وكذلن التولٌع على كافة المحررات البنكٌة
وسحب وإٌداع األموال بالبنون اٌا كانت لٌمتها وفتح الحسابات البنكٌة لدى البنون واإلفراج عن نسبة رأس المال المودع لدى البنون
 ،على أن ٌبمى لرئٌس مجلس اإلدارة منفردا  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1161عمرو احمد حجازى احمد حجازى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  ،وللسٌد  /اندرٌا
البٌنى رئٌس مجلس اإلدارة سلطة تمثٌل الشركة تمثٌال كامال أمام المضاء والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبصفة خاصة الهٌئة
العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الضرائب وكافة لجانها والشهر العماري والسجل التجاري وكذلن التولٌع على كافة
المحررات البنكٌة وسحب وإٌداع األموال بالبنون اٌا كانت لٌمتها وفتح الحسابات البنكٌة لدى البنون واإلفراج عن نسبة رأس المال
المودع لدى البنون  ،على أن ٌبمى لرئٌس مجلس اإلدارة منفردا  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1162بنٌامٌن ٌوهانس فوكس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  ،وللسٌد  /اندرٌا البٌنى رئٌس
مجلس اإلدارة سلطة تمثٌل الشركة تمثٌال كامال أمام المضاء والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبصفة خاصة الهٌئة العامة
لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الضرائب وكافة لجانها والشهر العماري والسجل التجاري وكذلن التولٌع على كافة المحررات
البنكٌة وسحب وإٌداع األموال بالبنون اٌا كانت لٌمتها وفتح الحسابات البنكٌة لدى البنون واإلفراج عن نسبة رأس المال المودع لدى
البنون  ،على أن ٌبمى لرئٌس مجلس اإلدارة منفردا  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
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 - 1163جٌهان دمحم عبده الشٌخ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  ،وللسٌد  /اندرٌا البٌنى رئٌس
مجلس اإلدارة سلطة تمثٌل الشركة تمثٌال كامال أمام المضاء والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبصفة خاصة الهٌئة العامة
لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الضرائب وكافة لجانها والشهر العماري والسجل التجاري وكذلن التولٌع على كافة المحررات
البنكٌة وسحب وإٌداع األموال بالبنون اٌا كانت لٌمتها وفتح الحسابات البنكٌة لدى البنون واإلفراج عن نسبة رأس المال المودع لدى
البنون  ،على أن ٌبمى لرئٌس مجلس اإلدارة منفردا  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1164اٌمن دمحم سمٌر نصار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الصالحٌات السابك منحها له والمإشر بها فً السجل التجاري
وله الحك فى شراء وبٌع كافة أنواع األصول الثابتة بالشركة كما له أٌضا حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
االختصاصات الموكلة له وكذا حك االلتراض من البنون وله فى سبٌل ذلن التولٌع على عمود االلتراض والرهن لكافة اصول
الشركة الثابتة والمنمولة أمام الشهر العماري والبنون وله حك توكٌل الؽٌر فى ذلن واتخاذ ما ٌلزم من إجراءات للحصول على
التسهٌالت االئتمانٌة  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1165اندرٌا البٌنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الصالحٌات السابك منحها له والمإشر بها فً السجل التجاري وله
الحك فى شراء وبٌع كافة أنواع األصول الثابتة بالشركة كما له أٌضا حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض االختصاصات
الموكلة له وكذا حك االلتراض من البنون وله فى سبٌل ذلن التولٌع على عمود االلتراض والرهن لكافة اصول الشركة الثابتة
والمنمولة أمام الشهر العماري والبنون وله حك توكٌل الؽٌر فى ذلن واتخاذ ما ٌلزم من إجراءات للحصول على التسهٌالت االئتمانٌة
 ، .تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1166ستٌفانو البٌنى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة الصالحٌات السابك منحها له والمإشر بها فً السجل التجاري
وله الحك فى شراء وبٌع كافة أنواع األصول الثابتة بالشركة كما له أٌضا حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
االختصاصات الموكلة له وكذا حك االلتراض من البنون وله فى سبٌل ذلن التولٌع على عمود االلتراض والرهن لكافة اصول
الشركة الثابتة والمنمولة أمام الشهر العماري والبنون وله حك توكٌل الؽٌر فى ذلن واتخاذ ما ٌلزم من إجراءات للحصول على
التسهٌالت االئتمانٌة  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1167فابٌو البٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الصالحٌات السابك منحها له والمإشر بها فً السجل التجاري وله الحك
فى شراء وبٌع كافة أنواع األصول الثابتة بالشركة كما له أٌضا حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض االختصاصات الموكلة
له وكذا حك االلتراض من البنون وله فى سبٌل ذلن التولٌع على عمود االلتراض والرهن لكافة اصول الشركة الثابتة والمنمولة أمام
الشهر العماري والبنون وله حك توكٌل الؽٌر فى ذلن واتخاذ ما ٌلزم من إجراءات للحصول على التسهٌالت االئتمانٌة  ، .تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1168عمرو احمد حجازى احمد حجازى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الصالحٌات السابك منحها له والمإشر بها فً
السجل التجاري وله الحك فى شراء وبٌع كافة أنواع األصول الثابتة بالشركة كما له أٌضا حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او
بعض االختصاصات الموكلة له وكذا حك االلتراض من البنون وله فى سبٌل ذلن التولٌع على عمود االلتراض والرهن لكافة اصول
الشركة الثابتة والمنمولة أمام الشهر العماري والبنون وله حك توكٌل الؽٌر فى ذلن واتخاذ ما ٌلزم من إجراءات للحصول على
التسهٌالت االئتمانٌة  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1169بنٌامٌن ٌوهانس فوكس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الصالحٌات السابك منحها له والمإشر بها فً السجل
التجاري وله الحك فى شراء وبٌع كافة أنواع األصول الثابتة بالشركة كما له أٌضا حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
االختصاصات الموكلة له وكذا حك االلتراض من البنون وله فى سبٌل ذلن التولٌع على عمود االلتراض والرهن لكافة اصول
الشركة الثابتة والمنمولة أمام الشهر العماري والبنون وله حك توكٌل الؽٌر فى ذلن واتخاذ ما ٌلزم من إجراءات للحصول على
التسهٌالت االئتمانٌة  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 1784
 - 1171جٌهان دمحم عبده الشٌخ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الصالحٌات السابك منحها له والمإشر بها فً السجل التجاري
وله الحك فى شراء وبٌع كافة أنواع األصول الثابتة بالشركة كما له أٌضا حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
االختصاصات الموكلة له وكذا حك االلتراض من البنون وله فى سبٌل ذلن التولٌع على عمود االلتراض والرهن لكافة اصول
الشركة الثابتة والمنمولة أمام الشهر العماري والبنون وله حك توكٌل الؽٌر فى ذلن واتخاذ ما ٌلزم من إجراءات للحصول على
التسهٌالت االئتمانٌة  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 1784
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 - 1171اٌمن دمحم سمٌر نصار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة سٌتكور للؽزل ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
برلم

 - 1172اندرٌا البٌنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة سٌتكور للؽزل ش.م.م  ،تارٌخ 21181115 :
1784

 - 1173ستٌفانو البٌنى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة سٌتكور للؽزل ش.م.م  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 1784
 - 1174فابٌو البٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة سٌتكور للؽزل ش.م.م  ،تارٌخ 21181115 :
1784

برلم

 - 1175عمرو احمد حجازى احمد حجازى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة سٌتكور للؽزل ش.م.م  ،تارٌخ
 21181115 :برلم 1784
 - 1176بنٌامٌن ٌوهانس فوكس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة سٌتكور للؽزل ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1177جٌهان دمحم عبده الشٌخ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة سٌتكور للؽزل ش.م.م  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1784
 - 1178رفعت نجٌب ٌسى مٌخائٌل شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة *تم تجدٌد عضوٌه مجلس االداره لمده اخرى ،
تارٌخ  21181115 :برلم 2918
 - 1179هانى لمعى نجٌب سلمون شركة مساهمة عضو مجلس ادارة *تم تجدٌد عضوٌه مجلس االداره لمده اخرى  ،تارٌخ :
 21181115برلم 2918
 - 1181محمود اكرم احمد ابراهٌم على ابورٌدة ذات مسئولٌة محدودة مدٌر فرع بدال من السٌد  /أكرم احمد إبراهٌم على أبو
رٌده  ،تارٌخ  21181115 :برلم 5213
 - 1181دمحم جابر ابراهٌم حسن شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181115 :
 - 1182محمود جابر ابراهٌم حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 6912
برلم 6912

 - 1183دمحم جابر ابراهٌم حسن شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181115 :
 - 1184محمود جابر ابراهٌم حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 6912
برلم 6912
برلم 11881

 - 1185حازم دمحم فرٌد احمد فتحى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر فرع استماله  ،تارٌخ 21181115 :

 - 1186احمد دمحم المؽربى عبد اللطٌؾ عثمان ذات مسئولٌة محدودة مدٌر فرع استماله  ،تارٌخ 21181115 :
11881
 - 1187اشرؾ دمحم ؼازى على ذات مسئولٌة محدودة مدٌر فرع استماله  ،تارٌخ 21181115 :
 - 1188اكرم احمد ابراهٌم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر فرع استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم

برلم 11881

برلم 5213

 - 1189محمود اكرم احمد ابراهٌم على ابورٌدة ذات مسئولٌة محدودة مدٌر فرع استماله  ،تارٌخ 21181115 :
5213

برلم

 - 1191ابو بكر جالل بسٌونى حبٌب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب أوالً  :إعادة تشكٌل مجلس إدارة الشركة
 ،تارٌخ  21181115 :برلم 7268
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 - 1191عبد العزٌز فتحً عبد العزٌز هندي شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب أوالً  :إعادة تشكٌل مجلس
إدارة الشركة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7268
 - 1192دمحم فوزي ابراهٌم عبد العزٌز طاٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة أوالً  :إعادة تشكٌل مجلس إدارة الشركة ،
تارٌخ  21181115 :برلم 7268
 - 1193ماهر فهٌم عبد السالم شرٌؾ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة أوالً  :إعادة تشكٌل مجلس إدارة الشركة  ،تارٌخ :
 21181115برلم 7268
برلم

 - 1194ابو بكر جالل بسٌونى حبٌب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تارٌخ 21181115 :
7268

 - 1195عبد العزٌز فتحً عبد العزٌز هندي شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 7268
 - 1196دمحم فوزي ابراهٌم عبد العزٌز طاٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181115 :
 - 1197ماهر فهٌم عبد السالم شرٌؾ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 7268

برلم 7268

 - 1198ابو بكر جالل بسٌونى حبٌب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181115 :
7268

برلم

 - 1199عبد العزٌز فتحً عبد العزٌز هندي شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب استماله  ،تارٌخ :
 21181115برلم 7268
 - 1111دمحم فوزي ابراهٌم عبد العزٌز طاٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :
 - 1111ماهر فهٌم عبد السالم شرٌؾ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 7268

برلم 7268

 - 1112دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اختصاصاته-1:المٌام باعمال االداره-2.له الحك فى
التولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات واالٌداعات والتحوٌالت من البنون-3.له الحك فى لبول وتمدٌر الرهن واالمتٌاز على اصول
الشركه وكافه االجراءات التى ٌتطلبها الحصول على المروض نت اى بنن او خالفه-4.له الحك فى التولٌع امام مكاتب ومؤمورٌات
الشهر العمارى وعمل التوكٌالت للؽٌر-5.له الحك والتمثٌل امام البنون بصرؾ الشٌكات واٌداعها والتحوٌالت من الحسابات وخالفه
والمثول امام كافه الجهات االدارٌه المختصه -6.له الحك بالبٌع  ،تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1113اخالص حسنً ابراهٌم المطان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اختصاصاته-1:المٌام باعمال االداره-2.له الحك فى
التولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات واالٌداعات والتحوٌالت من البنون-3.له الحك فى لبول وتمدٌر الرهن واالمتٌاز على اصول
الشركه وكافه االجراءات التى ٌتطلبها الحصول على المروض نت اى بنن او خالفه-4.له الحك فى التولٌع امام مكاتب ومؤمورٌات
الشهر العمارى وعمل التوكٌالت للؽٌر-5.له الحك والتمثٌل امام البنون بصرؾ الشٌكات واٌداعها والتحوٌالت من الحسابات وخالفه
والمثول امام كافه الجهات االدارٌه المختصه -6.له الحك بالبٌع  ،تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1114اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اختصاصاته-1:المٌام باعمال االداره-2.له الحك فى
التولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات واالٌداعات والتحوٌالت من البنون-3.له الحك فى لبول وتمدٌر الرهن واالمتٌاز على اصول
الشركه وكافه االجراءات التى ٌتطلبها الحصول على المروض نت اى بنن او خالفه-4.له الحك فى التولٌع امام مكاتب ومؤمورٌات
الشهر العمارى وعمل التوكٌالت للؽٌر-5.له الحك والتمثٌل امام البنون بصرؾ الشٌكات واٌداعها والتحوٌالت من الحسابات وخالفه
والمثول امام كافه الجهات االدارٌه المختصه -6.له الحك بالبٌع  ،تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1115دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة او الرهن او االستبدال او االٌجار فى اى اصل من اصول
الشركه ، .تارٌخ  21181115 :برلم 139483

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

172

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 1116اخالص حسنً ابراهٌم المطان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة او الرهن او االستبدال او االٌجار فى اى اصل من
اصول الشركه ، .تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1117اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة او الرهن او االستبدال او االٌجار فى اى اصل من
اصول الشركه ، .تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1118دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب المالى واالدارى :اختصاصاتها-1:المٌام باعمال
االداره-2.لها الحك فى التولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات واالٌداعات والتحوٌالت من البنون-3.لها الحك فى لبول وتمدٌر
الرهن واالمتٌاز على اصول الشركه وكافه االجراءات التى ٌتطلبها الحصول على المروض نت اى بنن او خالفه-4.لها الحك فى
التولٌع امام مكاتب ومؤمورٌات الشهر العمارى وعمل التوكٌالت للؽٌر-5.لها الحك والتمثٌل امام البنون بصرؾ الشٌكات واٌداعها
والتحوٌالت من الحسابات وخالفه والمثول امام كافه الجهات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1119اخالص حسنً ابراهٌم المطان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب المالى واالدارى :اختصاصاتها-1:المٌام
باعمال االداره-2.لها الحك فى التولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات واالٌداعات والتحوٌالت من البنون-3.لها الحك فى لبول
وتمدٌر الرهن واالمتٌاز على اصول الشركه وكافه االجراءات التى ٌتطلبها الحصول على المروض نت اى بنن او خالفه-4.لها
الحك فى التولٌع امام مكاتب ومؤمورٌات الشهر العمارى وعمل التوكٌالت للؽٌر-5.لها الحك والتمثٌل امام البنون بصرؾ الشٌكات
واٌداعها والتحوٌالت من الحسابات وخالفه والمثول امام كافه الجهات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1111اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب المالى واالدارى :اختصاصاتها-1:المٌام
باعمال االداره-2.لها الحك فى التولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات واالٌداعات والتحوٌالت من البنون-3.لها الحك فى لبول
وتمدٌر الرهن واالمتٌاز على اصول الشركه وكافه االجراءات التى ٌتطلبها الحصول على المروض نت اى بنن او خالفه-4.لها
الحك فى التولٌع امام مكاتب ومؤمورٌات الشهر العمارى وعمل التوكٌالت للؽٌر-5.لها الحك والتمثٌل امام البنون بصرؾ الشٌكات
واٌداعها والتحوٌالت من الحسابات وخالفه والمثول امام كافه الجهات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1111دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة االدارٌه المختصه -6.لها الحك بالبٌع او الرهن او
االستبدال او االٌجار فى اى اصل من اصول الشركه ، .تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1112اخالص حسنً ابراهٌم المطان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة االدارٌه المختصه -6.لها الحك بالبٌع او الرهن او
االستبدال او االٌجار فى اى اصل من اصول الشركه ، .تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1113اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة االدارٌه المختصه -6.لها الحك بالبٌع او الرهن او
االستبدال او االٌجار فى اى اصل من اصول الشركه ، .تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1114دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة منتدب -اختصاصاته-1:المٌام باعمال االداره-2.له الحك
فى التولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات واالٌداعات والتحوٌالت من البنون-3.له الحك فى لبول وتمدٌر الرهن واالمتٌاز على
اصول الشركه وكافه االجراءات التى ٌتطلبها الحصول على المروض نت اى بنن او خالفه-4.له الحك فى التولٌع امام مكاتب
ومؤمورٌات الشهر العمارى وعمل التوكٌالت للؽٌر-5.له الحك والتمثٌل امام البنون بصرؾ الشٌكات واٌداعها والتحوٌالت من
الحسابات وخالفه والمثول امام كافه الجهات االدارٌه المختصه -6.له  ،تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1115اخالص حسنً ابراهٌم المطان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب -اختصاصاته-1:المٌام باعمال االداره-2.له
الحك فى التولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات واالٌداعات والتحوٌالت من البنون-3.له الحك فى لبول وتمدٌر الرهن واالمتٌاز
على اصول الشركه وكافه االجراءات التى ٌتطلبها الحصول على المروض نت اى بنن او خالفه-4.له الحك فى التولٌع امام مكاتب
ومؤمورٌات الشهر العمارى وعمل التوكٌالت للؽٌر-5.له الحك والتمثٌل امام البنون بصرؾ الشٌكات واٌداعها والتحوٌالت من
الحسابات وخالفه والمثول امام كافه الجهات االدارٌه المختصه -6.له  ،تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1116اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب -اختصاصاته-1:المٌام باعمال االداره-2.له
الحك فى التولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات واالٌداعات والتحوٌالت من البنون-3.له الحك فى لبول وتمدٌر الرهن واالمتٌاز
على اصول الشركه وكافه االجراءات التى ٌتطلبها الحصول على المروض نت اى بنن او خالفه-4.له الحك فى التولٌع امام مكاتب
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ومؤمورٌات الشهر العمارى وعمل التوكٌالت للؽٌر-5.له الحك والتمثٌل امام البنون بصرؾ الشٌكات واٌداعها والتحوٌالت من
الحسابات وخالفه والمثول امام كافه الجهات االدارٌه المختصه -6.له  ،تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1117دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الحك بالبٌع او الرهن او االستبدال او االٌجار فى اى
اصل من اصول الشركه ، .تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1118اخالص حسنً ابراهٌم المطان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحك بالبٌع او الرهن او االستبدال او االٌجار فى اى
اصل من اصول الشركه ، .تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1119اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحك بالبٌع او الرهن او االستبدال او االٌجار فى
اى اصل من اصول الشركه ، .تارٌخ  21181115 :برلم 139483
 - 1121حسن دمحم عفٌفً التلبانً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 14216

 - 1121دمحم عبدالستار سٌد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 14216

 - 1122عمر علً عمر خضر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 14216
برلم 14216

 - 1123جابر ابراهٌم حسٌن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 14216

 - 1124ابو المكارم ابو المكارم دمحم شافع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :
 - 1125حسن دمحم عفٌفً التلبانً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ، -تارٌخ 21181118 :

برلم 14216

 - 1126دمحم عبدالستار سٌد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ، -تارٌخ 21181118 :

برلم 14216
برلم 14216

 - 1127عمر علً عمر خضر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ، -تارٌخ 21181118 :

برلم 14216

 - 1128جابر ابراهٌم حسٌن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ، -تارٌخ 21181118 :

 - 1129ابو المكارم ابو المكارم دمحم شافع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ، -تارٌخ 21181118 :
14216

برلم

 - 1131حسن دمحم عفٌفً التلبانً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 14216

 - 1131دمحم عبدالستار سٌد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 14216

 - 1132عمر علً عمر خضر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 14216

 - 1133جابر ابراهٌم حسٌن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 14216

 - 1134ابو المكارم ابو المكارم دمحم شافع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 14216

 - 1135حسن دمحم عفٌفً التلبانً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب (-تجدٌد مده مجلس االداره بنفس تشكٌله
وصالحٌاته الوارده بالسجل التجارى لثالث سنوات لادمه بذات الصالحٌات باالضافة الى حك رئٌس مجلس االدارة و العضو
المنتدب و اعضاء مجلس االدارة المنتدبٌٌن منفردٌن فى التولٌع عن الشركة على كافة العمود و التوكٌالت و المستندات الخاصة
بالتسهٌالت و المروض و الرهن بكافة انواعة امام كافة الجهات الحمومٌة و ؼٌر الحكومٌة العاملة فى هذا المجال و التولٌع بذلن
امام مصلحة الشهر العمارى و التوثٌك)  ،تارٌخ  21181118 :برلم 14216
 - 1136دمحم عبدالستار سٌد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب (-تجدٌد مده مجلس االداره بنفس تشكٌله
وصالحٌاته الوارده بالسجل التجارى لثالث سنوات لادمه بذات الصالحٌات باالضافة الى حك رئٌس مجلس االدارة و العضو
المنتدب و اعضاء مجلس االدارة المنتدبٌٌن منفردٌن فى التولٌع عن الشركة على كافة العمود و التوكٌالت و المستندات الخاصة
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بالتسهٌالت و المروض و الرهن بكافة انواعة امام كافة الجهات الحمومٌة و ؼٌر الحكومٌة العاملة فى هذا المجال و التولٌع بذلن
امام مصلحة الشهر العمارى و التوثٌك)  ،تارٌخ  21181118 :برلم 14216
 - 1137عمر علً عمر خضر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب (-تجدٌد مده مجلس االداره بنفس تشكٌله
وصالحٌاته الوارده بالسجل التجارى لثالث سنوات لادمه بذات الصالحٌات باالضافة الى حك رئٌس مجلس االدارة و العضو
المنتدب و اعضاء مجلس االدارة المنتدبٌٌن منفردٌن فى التولٌع عن الشركة على كافة العمود و التوكٌالت و المستندات الخاصة
بالتسهٌالت و المروض و الرهن بكافة انواعة امام كافة الجهات الحمومٌة و ؼٌر الحكومٌة العاملة فى هذا المجال و التولٌع بذلن
امام مصلحة الشهر العمارى و التوثٌك)  ،تارٌخ  21181118 :برلم 14216
 - 1138جابر ابراهٌم حسٌن محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب (-تجدٌد مده مجلس االداره بنفس
تشكٌله وصالحٌاته الوارده بالسجل التجارى لثالث سنوات لادمه بذات الصالحٌات باالضافة الى حك رئٌس مجلس االدارة و العضو
المنتدب و اعضاء مجلس االدارة المنتدبٌٌن منفردٌن فى التولٌع عن الشركة على كافة العمود و التوكٌالت و المستندات الخاصة
بالتسهٌالت و المروض و الرهن بكافة انواعة امام كافة الجهات الحمومٌة و ؼٌر الحكومٌة العاملة فى هذا المجال و التولٌع بذلن
امام مصلحة الشهر العمارى و التوثٌك)  ،تارٌخ  21181118 :برلم 14216
 - 1139ابو المكارم ابو المكارم دمحم شافع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب (-تجدٌد مده مجلس االداره بنفس
تشكٌله وصالحٌاته الوارده بالسجل التجارى لثالث سنوات لادمه بذات الصالحٌات باالضافة الى حك رئٌس مجلس االدارة و العضو
المنتدب و اعضاء مجلس االدارة المنتدبٌٌن منفردٌن فى التولٌع عن الشركة على كافة العمود و التوكٌالت و المستندات الخاصة
بالتسهٌالت و المروض و الرهن بكافة انواعة امام كافة الجهات الحمومٌة و ؼٌر الحكومٌة العاملة فى هذا المجال و التولٌع بذلن
امام مصلحة الشهر العمارى و التوثٌك)  ،تارٌخ  21181118 :برلم 14216
 - 1141نبٌل دمحم السٌد على شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 2931

 - 1141فولكر كرٌستٌان اوت  volker christian otteشركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 2931
 - 1142جمٌل ابراهٌم السرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :
 - 1143نبٌل دمحم السٌد على شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 2931
برلم 2931

 - 1144فولكر كرٌستٌان اوت  volker christian otteشركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 2931
 - 1145جمٌل ابراهٌم السرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 2931

 - 1146نبٌل دمحم السٌد على شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  -تجدٌد تعٌٌن رئٌس واعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات
مع بماء صالحٌات التولٌع واالداره كما هى دون تؽٌر  ،تارٌخ  21181118 :برلم 2931
 - 1147فولكر كرٌستٌان اوت  volker christian otteشركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -تجدٌد تعٌٌن رئٌس واعضاء
مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات مع بماء صالحٌات التولٌع واالداره كما هى دون تؽٌر  ،تارٌخ  21181118 :برلم 2931
 - 1148جمٌل ابراهٌم السرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -تجدٌد تعٌٌن رئٌس واعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث
سنوات مع بماء صالحٌات التولٌع واالداره كما هى دون تؽٌر  ،تارٌخ  21181118 :برلم 2931
 - 1149السٌد جمعة عبد الحلٌم حسنٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 6912

 - 1151السٌد جمعة عبد الحلٌم حسنٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 6912

 - 1151احمد عبد المجٌد السٌد عبد المجٌد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب مع البماء على اختصاصات رئٌس
مجلس االدارةكما هى دون تعدٌل  ،تارٌخ  21181118 :برلم 5126
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 - 1152دمحم اسامة احمد السٌد دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع البماء على اختصاصات رئٌس مجلس االدارةكما هى
دون تعدٌل  ،تارٌخ  21181118 :برلم 5126
ٌ - 1153سرا ٌوسؾ حسان ٌوسؾ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع البماء على اختصاصات رئٌس مجلس االدارةكما هى
دون تعدٌل  ،تارٌخ  21181118 :برلم 5126
 - 1154نجالء عبد المجٌد السٌد عبد المجٌد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مع البماء على اختصاصات رئٌس مجلس
االدارةكما هى دون تعدٌل  ،تارٌخ  21181118 :برلم 5126
 - 1155سهام مختار عبد هلل مسعود شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الموافمة على تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة
لتصبح تفوٌض رئٌس مجلس اإلدارة فً عمد المروض مع البنون لحساب الشركة وااللتراض باسمها وتخوٌله حك الرهن المعنوي
والعٌنً المترتب على هذه المروض وفتح الحسابات لدى البنون باسم الشركة والسحب واالٌداع النمدي والتولٌع على الشٌكات
الصادرة عن الشركة وشراء اآلالت والمعدات وكافة األصول الالزمة لمباشرة النشاط والتعامل مع إدارات المرور المختلفة والشهر
العماري والتعامل باسم الشركة امام كافة الهٌئات والجهات الحكومٌة  ،تارٌخ  21181118 :برلم 11965
 - 1156سهام مختار عبد هلل مسعود شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والؽٌر حكومٌة وعمد الصفمات والمعامالت باسم الشركة
ولصالح الشركه و لها ( على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌه العامه مسبما لالختصاص )  ،تارٌخ  21181118 :برلم
11965
 - 1157لمعى نجٌب سلمون ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة *تم تجدٌد عضوٌه مجلس االداره لمده اخرى  ،تارٌخ :
 21181118برلم 2918
 - 1158شادى عبد المنصؾ عٌد ابراهٌم الشافعى شركة مساهمة مدٌر فرع استماله  ،تارٌخ 21181118 :
 - 1159مٌنا مجدي سالمة سركٌس شركة مساهمة مدٌر فرع استماله  ،تارٌخ 21181118 :
 - 1161دمحم حامد هلباوى متولى شركة مساهمة مدٌر مالى استماله  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 6139

برلم 6139
برلم 6139

 - 1161شادى عبد المنصؾ عٌد ابراهٌم الشافعى شركة مساهمة مدٌر فرع للشركة ومنحه الصالحٌات االتٌة:
تمثٌل الشركة فى التعامالت مع البنون والموردٌن و الجهات االدارٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ومكاتب العمل والهٌئة
-1
المومٌة للتامٌن االجتماعى.
ادارة الحسابات البنكٌة الخاصة بالشركة والتعامالت البنكٌة المعتادة ( إٌداع ـ سحب ـ تحوٌالت لموردى الشركة ـ إصدار
-2
وتظهٌر الشٌكات  -الشٌكات ممبولة الدفع  -الشٌكات المصرفٌة ) وطلب إصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة.
-3

صالحٌة سحب مبالػ نمدٌة من البنون بحد ألصى  ، 2511تارٌخ 21181118 :

برلم 6139

 - 1162مٌنا مجدي سالمة سركٌس شركة مساهمة مدٌر فرع للشركة ومنحه الصالحٌات االتٌة:
تمثٌل الشركة فى التعامالت مع البنون والموردٌن و الجهات االدارٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ومكاتب العمل والهٌئة
-1
المومٌة للتامٌن االجتماعى.
ادارة الحسابات البنكٌة الخاصة بالشركة والتعامالت البنكٌة المعتادة ( إٌداع ـ سحب ـ تحوٌالت لموردى الشركة ـ إصدار
-2
وتظهٌر الشٌكات  -الشٌكات ممبولة الدفع  -الشٌكات المصرفٌة ) وطلب إصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة.
-3

صالحٌة سحب مبالػ نمدٌة من البنون بحد ألصى  ، 2511تارٌخ 21181118 :

برلم 6139

 - 1163دمحم حامد هلباوى متولى شركة مساهمة مدٌر مالى للشركة ومنحه الصالحٌات االتٌة:
تمثٌل الشركة فى التعامالت مع البنون والموردٌن و الجهات االدارٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ومكاتب العمل والهٌئة
-1
المومٌة للتامٌن االجتماعى.
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ادارة الحسابات البنكٌة الخاصة بالشركة والتعامالت البنكٌة المعتادة ( إٌداع ـ سحب ـ تحوٌالت لموردى الشركة ـ إصدار
-2
وتظهٌر الشٌكات  -الشٌكات ممبولة الدفع  -الشٌكات المصرفٌة ) وطلب إصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة.
-3

صالحٌة سحب مبالػ نمدٌة من البنون بحد ألصى  ، 2511تارٌخ 21181118 :

برلم 6139

 - 1164شادى عبد المنصؾ عٌد ابراهٌم الشافعى شركة مساهمة مدٌر فرع ٌورو فى الٌوم الواحد أو ما ٌعادله بالجنٌه
المصري.
التولٌع علً طلبات اصدار شٌكات مصرفٌة وشٌكات ممبولة الدفع من البنون وفاءا لاللتزامات الشركة لدى الجهات
-4
الحكومٌة و الضرائب .
-5

التولٌع على طلبات تحوٌل مبالػ بٌن حسابات الشركة المختلفة .

-6

تولٌع البٌانات المالٌة واالدارٌة والضرٌبٌة المرتبطة بانشطة الشركة

-7

فتح حسابات بنكٌة جدٌدة للشركة

-8

تعٌٌن العاملٌن بالشركة واٌمافهم عن العمل عند االلتضاء.

-9

تمثٌل الشركة أمام جمٌع  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 6139

 - 1165مٌنا مجدي سالمة سركٌس شركة مساهمة مدٌر فرع ٌورو فى الٌوم الواحد أو ما ٌعادله بالجنٌه المصري.
التولٌع علً طلبات اصدار شٌكات مصرفٌة وشٌكات ممبولة الدفع من البنون وفاءا لاللتزامات الشركة لدى الجهات
-4
الحكومٌة و الضرائب .
-5

التولٌع على طلبات تحوٌل مبالػ بٌن حسابات الشركة المختلفة .

-6

تولٌع البٌانات المالٌة واالدارٌة والضرٌبٌة المرتبطة بانشطة الشركة

-7

فتح حسابات بنكٌة جدٌدة للشركة

-8

تعٌٌن العاملٌن بالشركة واٌمافهم عن العمل عند االلتضاء.

-9

تمثٌل الشركة أمام جمٌع  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 6139

 - 1166دمحم حامد هلباوى متولى شركة مساهمة مدٌر مالى ٌورو فى الٌوم الواحد أو ما ٌعادله بالجنٌه المصري.
التولٌع علً طلبات اصدار شٌكات مصرفٌة وشٌكات ممبولة الدفع من البنون وفاءا لاللتزامات الشركة لدى الجهات
-4
الحكومٌة و الضرائب .
-5

التولٌع على طلبات تحوٌل مبالػ بٌن حسابات الشركة المختلفة .

-6

تولٌع البٌانات المالٌة واالدارٌة والضرٌبٌة المرتبطة بانشطة الشركة

-7

فتح حسابات بنكٌة جدٌدة للشركة

-8

تعٌٌن العاملٌن بالشركة واٌمافهم عن العمل عند االلتضاء.

-9

تمثٌل الشركة أمام جمٌع  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 6139
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 - 1167شادى عبد المنصؾ عٌد ابراهٌم الشافعى شركة مساهمة مدٌر فرع مرافك المٌاه وشركات تورٌد و توزٌع الكهرباء
وشركات الؽاز الطبٌعً بجمهورٌة مصر العربٌة للتعالد علً تركٌب العدادات أو التنازل عنها والتعامل مع الشركة المصرٌة
لالتصاالت بؽرض التعالد علً تركٌب خطوط التلٌفونات ومع الشركات المختصة لإلشتران فً خدمة الـ  ADSLكذلن له الحك فً
المثول أمام جمٌع شركات المحمول .
على أن تبمى صالحٌات المجلس األخرى رئٌسا ً وعضوا ً منتدبا ً وأعضاء والمإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر ، .
تارٌخ  21181118 :برلم 6139
 - 1168مٌنا مجدي سالمة سركٌس شركة مساهمة مدٌر فرع مرافك المٌاه وشركات تورٌد و توزٌع الكهرباء وشركات الؽاز
الطبٌعً بجمهورٌة مصر العربٌة للتعالد علً تركٌب العدادات أو التنازل عنها والتعامل مع الشركة المصرٌة لالتصاالت بؽرض
التعالد علً تركٌب خطوط التلٌفونات ومع الشركات المختصة لإلشتران فً خدمة الـ  ADSLكذلن له الحك فً المثول أمام جمٌع
شركات المحمول .
على أن تبمى صالحٌات المجلس األخرى رئٌسا ً وعضوا ً منتدبا ً وأعضاء والمإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر ، .
تارٌخ  21181118 :برلم 6139
 - 1169دمحم حامد هلباوى متولى شركة مساهمة مدٌر مالى مرافك المٌاه وشركات تورٌد و توزٌع الكهرباء وشركات الؽاز
الطبٌعً بجمهورٌة مصر العربٌة للتعالد علً تركٌب العدادات أو التنازل عنها والتعامل مع الشركة المصرٌة لالتصاالت بؽرض
التعالد علً تركٌب خطوط التلٌفونات ومع الشركات المختصة لإلشتران فً خدمة الـ  ADSLكذلن له الحك فً المثول أمام جمٌع
شركات المحمول .
على أن تبمى صالحٌات المجلس األخرى رئٌسا ً وعضوا ً منتدبا ً وأعضاء والمإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر ، .
تارٌخ  21181118 :برلم 6139
 - 1171شادى عبد المنصؾ عٌد ابراهٌم الشافعى شركة مساهمة مدٌر فرع الشركة بمدٌنة  6أكتوبر الكائن فى :
المصنع النمطى رلم  4بمساحة 5115م 2والكائن بالمطعــة رلم ( )34بمساحة  8385م 2بمنطمة المطورٌن بوالرس بمطعة
األرض رلـــم ( )1فً منطمة التوسعات الشمالٌة وامتدادها بمدٌنة السادس من أكتوبر  -الجٌزة .
مع منحه الصالحٌات االتٌة :
حك تمثٌل الشركة والتعامل باسمها وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع
-1
األعمال العام والمطاع الخاص والهٌئة المومٌة للتؤمٌن االجتماعً والموى العاملة  ،تارٌخ  21181118 :برلم 6139
 - 1171مٌنا مجدي سالمة سركٌس شركة مساهمة مدٌر فرع الشركة بمدٌنة  6أكتوبر الكائن فى :
المصنع النمطى رلم  4بمساحة 5115م 2والكائن بالمطعــة رلم ( )34بمساحة  8385م 2بمنطمة المطورٌن بوالرس بمطعة
األرض رلـــم ( )1فً منطمة التوسعات الشمالٌة وامتدادها بمدٌنة السادس من أكتوبر  -الجٌزة .
مع منحه الصالحٌات االتٌة :
حك تمثٌل الشركة والتعامل باسمها وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع
-1
األعمال العام والمطاع الخاص والهٌئة المومٌة للتؤمٌن االجتماعً والموى العاملة  ،تارٌخ  21181118 :برلم 6139
 - 1172دمحم حامد هلباوى متولى شركة مساهمة مدٌر مالى الشركة بمدٌنة  6أكتوبر الكائن فى :
المصنع النمطى رلم  4بمساحة 5115م 2والكائن بالمطعــة رلم ( )34بمساحة  8385م 2بمنطمة المطورٌن بوالرس بمطعة
األرض رلـــم ( )1فً منطمة التوسعات الشمالٌة وامتدادها بمدٌنة السادس من أكتوبر  -الجٌزة .
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مع منحه الصالحٌات االتٌة :
حك تمثٌل الشركة والتعامل باسمها وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع
-1
األعمال العام والمطاع الخاص والهٌئة المومٌة للتؤمٌن االجتماعً والموى العاملة  ،تارٌخ  21181118 :برلم 6139
 - 1173شادى عبد المنصؾ عٌد ابراهٌم الشافعى شركة مساهمة مدٌر فرع بكافة مكاتبها والسامها ومدٌرٌاتها ..
التولٌع على عمود التورٌدات والتعامالت الخاصة بنشاط الشركة بحد ألصى 25ألؾ ٌورو أو ما ٌعادله بالجنٌه المصري
-2
لكل تعالد لتنفٌذ اؼراض الشركة.
-3

تؤجٌر االالت والمعدات و المخازن ووسائل النمل

تمثٌل الشركة أمام جمٌع مرافك المٌاه وشركات تورٌد وتوزٌع الكهرباء وشركات الؽاز الطبٌعً بجمهورٌة مصر العربٌة
-4
للتعالد علً تركٌب العدادات أو التنازل عنها والتعامل مع الشركة المصرٌة لالتصاالت بؽرض التعالد علً تركٌب خطوط  ،تارٌخ
 21181118 :برلم 6139
 - 1174مٌنا مجدي سالمة سركٌس شركة مساهمة مدٌر فرع بكافة مكاتبها والسامها ومدٌرٌاتها ..
التولٌع على عمود التورٌدات والتعامالت الخاصة بنشاط الشركة بحد ألصى 25ألؾ ٌورو أو ما ٌعادله بالجنٌه المصري
-2
لكل تعالد لتنفٌذ اؼراض الشركة.
-3

تؤجٌر االالت والمعدات و المخازن ووسائل النمل

تمثٌل الشركة أمام جمٌع مرافك المٌاه وشركات تورٌد وتوزٌع الكهرباء وشركات الؽاز الطبٌعً بجمهورٌة مصر العربٌة
-4
للتعالد علً تركٌب العدادات أو التنازل عنها والتعامل مع الشركة المصرٌة لالتصاالت بؽرض التعالد علً تركٌب خطوط  ،تارٌخ
 21181118 :برلم 6139
 - 1175دمحم حامد هلباوى متولى شركة مساهمة مدٌر مالى بكافة مكاتبها والسامها ومدٌرٌاتها ..
التولٌع على عمود التورٌدات والتعامالت الخاصة بنشاط الشركة بحد ألصى 25ألؾ ٌورو أو ما ٌعادله بالجنٌه المصري
-2
لكل تعالد لتنفٌذ اؼراض الشركة.
-3

تؤجٌر االالت والمعدات و المخازن ووسائل النمل

تمثٌل الشركة أمام جمٌع مرافك المٌاه وشركات تورٌد وتوزٌع الكهرباء وشركات الؽاز الطبٌعً بجمهورٌة مصر العربٌة
-4
للتعالد علً تركٌب العدادات أو التنازل عنها والتعامل مع الشركة المصرٌة لالتصاالت بؽرض التعالد علً تركٌب خطوط  ،تارٌخ
 21181118 :برلم 6139
 - 1176شادى عبد المنصؾ عٌد ابراهٌم الشافعى شركة مساهمة مدٌر فرع التلٌفونات ومع الشركات المختصة لإلشتران فً
خدمة الـ  ADSLكذلن له الحك فً المثول أمام جمٌع شركات المحمول .
-5

التفاوض مع شركات أو مإسسات التؤمٌن .

-6

التولٌع عن الشركة على عمود التؤمٌن الصحى.

التعامل مع مصلحة الجمارن بكافة إدارتها فً استٌراد وتصدٌر معدات ومستلزمات انتاج الشركة وفً إنهاء اإلجراءات
-7
الجمركٌة لها والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة االجراءات الخاصة باالفراج الجمركى عن الشحنات وتخزٌنها لحٌن ورود نتٌجة
العٌنات لالفراج  ،تارٌخ  21181118 :برلم 6139
 - 1177مٌنا مجدي سالمة سركٌس شركة مساهمة مدٌر فرع التلٌفونات ومع الشركات المختصة لإلشتران فً خدمة الـ ADSL
كذلن له الحك فً المثول أمام جمٌع شركات المحمول .
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التفاوض مع شركات أو مإسسات التؤمٌن .

-6

التولٌع عن الشركة على عمود التؤمٌن الصحى.

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

التعامل مع مصلحة الجمارن بكافة إدارتها فً استٌراد وتصدٌر معدات ومستلزمات انتاج الشركة وفً إنهاء اإلجراءات
-7
الجمركٌة لها والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة االجراءات الخاصة باالفراج الجمركى عن الشحنات وتخزٌنها لحٌن ورود نتٌجة
العٌنات لالفراج  ،تارٌخ  21181118 :برلم 6139
 - 1178دمحم حامد هلباوى متولى شركة مساهمة مدٌر مالى التلٌفونات ومع الشركات المختصة لإلشتران فً خدمة الـ ADSL
كذلن له الحك فً المثول أمام جمٌع شركات المحمول .
-5

التفاوض مع شركات أو مإسسات التؤمٌن .

-6

التولٌع عن الشركة على عمود التؤمٌن الصحى.

التعامل مع مصلحة الجمارن بكافة إدارتها فً استٌراد وتصدٌر معدات ومستلزمات انتاج الشركة وفً إنهاء اإلجراءات
-7
الجمركٌة لها والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة االجراءات الخاصة باالفراج الجمركى عن الشحنات وتخزٌنها لحٌن ورود نتٌجة
العٌنات لالفراج  ،تارٌخ  21181118 :برلم 6139
 - 1179شادى عبد المنصؾ عٌد ابراهٌم الشافعى شركة مساهمة مدٌر فرع عنها والتولٌع على طلب نمل وتخزٌن تحت التحفظ
الصحى  /تحت التحفظ وتعهد بعدم تبدٌد الرسالة اال بعد االفراج النهائى عنها والتولٌع على االلرار الخاص بالسلع الواردة
لالستخدام الخاص الصادرة عن وزارة االلتصاد والتجارة الخارجٌة االدارة العامة لالستٌراد واعتماد تولٌعه فى هذا الخصوص
والتولٌع على االلرارات والخطابات الموجهة الى مصلحة االمن العام الخاصة بالجمارن .
تمثٌل الشركة فى كافة االجراءات الخاصة بالسالمة والصحة المهنٌة والحفاظ على البٌئة والسٌاسات  ،تارٌخ :
-8
 21181118برلم 6139
 - 1181مٌنا مجدي سالمة سركٌس شركة مساهمة مدٌر فرع عنها والتولٌع على طلب نمل وتخزٌن تحت التحفظ الصحى /
تحت التحفظ وتعهد بعدم تبدٌد الرسالة اال بعد االفراج النهائى عنها والتولٌع على االلرار الخاص بالسلع الواردة لالستخدام الخاص
الصادرة عن وزارة االلتصاد والتجارة الخارجٌة االدارة العامة لالستٌراد واعتماد تولٌعه فى هذا الخصوص والتولٌع على
االلرارات والخطابات الموجهة الى مصلحة االمن العام الخاصة بالجمارن .
تمثٌل الشركة فى كافة االجراءات الخاصة بالسالمة والصحة المهنٌة والحفاظ على البٌئة والسٌاسات  ،تارٌخ :
-8
 21181118برلم 6139
 - 1181دمحم حامد هلباوى متولى شركة مساهمة مدٌر مالى عنها والتولٌع على طلب نمل وتخزٌن تحت التحفظ الصحى  /تحت
التحفظ وتعهد بعدم تبدٌد الرسالة اال بعد االفراج النهائى عنها والتولٌع على االلرار الخاص بالسلع الواردة لالستخدام الخاص
الصادرة عن وزارة االلتصاد والتجارة الخارجٌة االدارة العامة لالستٌراد واعتماد تولٌعه فى هذا الخصوص والتولٌع على
االلرارات والخطابات الموجهة الى مصلحة االمن العام الخاصة بالجمارن .
تمثٌل الشركة فى كافة االجراءات الخاصة بالسالمة والصحة المهنٌة والحفاظ على البٌئة والسٌاسات  ،تارٌخ :
-8
 21181118برلم 6139
 - 1182شادى عبد المنصؾ عٌد ابراهٌم الشافعى شركة مساهمة مدٌر فرع البٌئٌة والتعامل مع كافة الجهات المعنٌة والمثول
والتولٌع كمسئول امام التفتٌش  ،تارٌخ  21181118 :برلم 6139
 - 1183مٌنا مجدي سالمة سركٌس شركة مساهمة مدٌر فرع البٌئٌة والتعامل مع كافة الجهات المعنٌة والمثول والتولٌع
كمسئول امام التفتٌش  ،تارٌخ  21181118 :برلم 6139
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 1184دمحم حامد هلباوى متولى شركة مساهمة مدٌر مالى البٌئٌة والتعامل مع كافة الجهات المعنٌة والمثول والتولٌع كمسئول
امام التفتٌش  ،تارٌخ  21181118 :برلم 6139
 - 1185احمد عٌسً على رجب ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌرون الشركه فً عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن فً هذا
الصدد اوسع السل طات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة
للجمعٌة العامه ،وللمدٌرون (مجتمعٌن) الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر
الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  ،تارٌخ  21181119 :برلم 11731
 - 1186احمد عٌسً على رجب ذات مسئولٌة محدودة مدٌر والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك
االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحهاوكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة
ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر، .
تارٌخ  21181119 :برلم 11731
 - 1187محمود دمحم صالح محمود ابو حمر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تشكٌل مجلس االدارة للشركه
وتجدٌدصالحٌاتة لمدة ثالث سنوات  ،تارٌخ  21181119 :برلم 5911
 - 1188احمد صالح الدٌن مصطفى حامد شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة تشكٌل مجلس االدارة للشركه
وتجدٌدصالحٌاتة لمدة ثالث سنوات  ،تارٌخ  21181119 :برلم 5911
 - 1189احمد دمحم عثمان احمد المطوبسى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تشكٌل مجلس االدارة للشركه وتجدٌدصالحٌاتة
لمدة ثالث سنوات  ،تارٌخ  21181119 :برلم 5911
 - 1191رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن متخارج  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 11219

 - 1191رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن متخارج  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 11219

 - 1192حسن علً حسن علً الفمً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 11219

 - 1193حسن علً حسن علً الفمً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 11219

 - 1194رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن متخارج خروج شرٌن موصى  +دخول شرٌن موصى
اخر ٌ-كون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /حسن على حسن على الفمى ولة
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض
الشركة امام الشهر العمارى والتوةلٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمرض  ،تارٌخ  21181119 :برلم 11219
 - 1195رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن متخارج خروج شرٌن موصى  +دخول شرٌن موصى
اخر ٌ-كون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /حسن على حسن على الفمى ولة
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض
الشركة امام الشهر العمارى والتوةلٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمرض  ،تارٌخ  21181119 :برلم 11219
 - 1196حسن علً حسن علً الفمً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج شرٌن موصى  +دخول شرٌن موصى اخر ٌ-كون
حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /حسن على حسن على الفمى ولة منفردا فى هذا
الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال
العام والخاص وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام
الشهر العمارى والتوةلٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمرض  ،تارٌخ  21181119 :برلم 11219

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

181

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 1197حسن علً حسن علً الفمً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج شرٌن موصى  +دخول شرٌن موصى اخر ٌ-كون
حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد  /حسن على حسن على الفمى ولة منفردا فى هذا
الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال
العام والخاص وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام
الشهر العمارى والتوةلٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمرض  ،تارٌخ  21181119 :برلم 11219
 - 1198رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن متخارج والرهن واى نوع من المعامالت المالٌة مع
البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ولة الحك فى تفوٌض او توكٌل
الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن  ،تارٌخ  21181119 :برلم 11219
 - 1199رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن متخارج والرهن واى نوع من المعامالت المالٌة مع
البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ولة الحك فى تفوٌض او توكٌل
الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن  ،تارٌخ  21181119 :برلم 11219
 - 1211حسن علً حسن علً الفمً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن والرهن واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون
والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ولة الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن  ،تارٌخ  21181119 :برلم 11219
 - 1211حسن علً حسن علً الفمً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن والرهن واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون
والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ولة الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن  ،تارٌخ  21181119 :برلم 11219
ٌ - 1212اسرصابر السٌد حسن الخٌال شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تارٌخ 21181119 :
11894
 - 1213دمحم دمحم مصطفً عبده عبد الرازق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181119 :
 - 1214السٌد منٌر محمود ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181119 :

برلم

برلم 11894

برلم 11894

ٌ - 1215اسرصابر السٌد حسن الخٌال شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب المنتدبٌ -ملن حك التولٌع على
معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك
فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن  ،ولرئٌس مجلس
االدارة والعضو المنتدب السٌدٌ /اسر صابر السٌد حسن الخٌال وعضو مجلس االدارة المنتدب السٌد /دمحم دمحم مصطفى عبده عبد
الرازق مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها والتولٌع نٌابة عنها  ،تارٌخ  21181119 :برلم
11894
 - 1216دمحم دمحم مصطفً عبده عبد الرازق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدبٌ -ملن حك التولٌع على معامالت الشركة
وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة
مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن  ،ولرئٌس مجلس االدارة والعضو
المنتدب السٌدٌ /اسر صابر السٌد حسن الخٌال وعضو مجلس االدارة المنتدب السٌد /دمحم دمحم مصطفى عبده عبد الرازق مجتمعٌن او
منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها والتولٌع نٌابة عنها  ،تارٌخ  21181119 :برلم 11894
 - 1217السٌد منٌر محمود ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدبٌ -ملن حك التولٌع على معامالت الشركة
وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة
مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن  ،ولرئٌس مجلس االدارة والعضو
المنتدب السٌدٌ /اسر صابر السٌد حسن الخٌال وعضو مجلس االدارة المنتدب السٌد /دمحم دمحم مصطفى عبده عبد الرازق مجتمعٌن او
منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها والتولٌع نٌابة عنها  ،تارٌخ  21181119 :برلم 11894
ٌ - 1218اسرصابر السٌد حسن الخٌال شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر
الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وللسٌدٌ /اسر صابر السٌد حسن الخٌال -رئٌس مجلس
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االدارة والعضو المنتدب منفردا الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع
البنون والمصارؾ والسحب واالفراج عن رأسمال الشركة المودع فى البنن وكل ذلن باسم الشركة  ،تارٌخ  21181119 :برلم
11894
 - 1219دمحم دمحم مصطفً عبده عبد الرازق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وللسٌدٌ /اسر صابر السٌد حسن الخٌال -رئٌس مجلس االدارة والعضو
المنتدب منفردا الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ والسحب واالفراج عن رأسمال الشركة المودع فى البنن وكل ذلن باسم الشركة  ،تارٌخ  21181119 :برلم
11894
 - 1211السٌد منٌر محمود ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع
العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وللسٌدٌ /اسر صابر السٌد حسن الخٌال -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب
منفردا الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ
والسحب واالفراج عن رأسمال الشركة المودع فى البنن وكل ذلن باسم الشركة  ،تارٌخ  21181119 :برلم 11894
ٌ - 1211اسرصابر السٌد حسن الخٌال شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وضمن اؼراضها ولرئٌس مجلس
االدارة والعضو المنتدب السٌدٌ /اسر صابر السٌد حسن الخٌال وعضو مجلس االدارة المنتدب و السٌد /دمحم دمحم مصطفى عبده عبد
الرازق مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى
والسٌارات وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى
ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وآجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد  ،تارٌخ 21181119 :
برلم 11894
 - 1212دمحم دمحم مصطفً عبده عبد الرازق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وضمن اؼراضها ولرئٌس مجلس االدارة
والعضو المنتدب السٌدٌ /اسر صابر السٌد حسن الخٌال وعضو مجلس االدارة المنتدب و السٌد /دمحم دمحم مصطفى عبده عبد الرازق
مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات
وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء
الشركة وتحدٌد مرتباتهم وآجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد  ،تارٌخ  21181119 :برلم
11894
 - 1213السٌد منٌر محمود ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وضمن اؼراضها ولرئٌس مجلس االدارة والعضو
المنتدب السٌدٌ /اسر صابر السٌد حسن الخٌال وعضو مجلس االدارة المنتدب و السٌد /دمحم دمحم مصطفى عبده عبد الرازق مجتمعٌن
او منفردٌن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وشراء وبٌع
جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد
مرتباتهم وآجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد  ،تارٌخ  21181119 :برلم 11894
ٌ - 1214اسرصابر السٌد حسن الخٌال شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام
كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او
بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181119 :برلم 11894
 - 1215دمحم دمحم مصطفً عبده عبد الرازق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر، .
تارٌخ  21181119 :برلم 11894
 - 1216السٌد منٌر محمود ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر، .
تارٌخ  21181119 :برلم 11894

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

183

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 1217عبد النبً عباس محمود احمد دمحم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد صالحٌاته ---
الموافمة علً منح السٌد  /عبد النبً عباس محمود احمد دمحم -رئٌس مجلس االدارة والسٌد  /عماد دمحم حسٌن عبد الجلٌل  -عضو
مجلس االدارة منحهم الصالحٌات االتٌة ( مجتمعٌن او منفردٌن )
 -1لهما الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات سواء الحكومٌة او ؼٌر حكومٌة والتولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات والمصالح
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وخصوصا الشهر العماري والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وهٌئة  ،تارٌخ :
 21181119برلم 11123
 - 1218وائل عبد الحمٌد عبد العزٌز دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد صالحٌاته ---
الموافمة علً منح السٌد  /عبد النبً عباس محمود احمد دمحم -رئٌس مجلس االدارة والسٌد  /عماد دمحم حسٌن عبد الجلٌل  -عضو
مجلس االدارة منحهم الصالحٌات االتٌة ( مجتمعٌن او منفردٌن )
 -1لهما الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات سواء الحكومٌة او ؼٌر حكومٌة والتولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات والمصالح
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وخصوصا الشهر العماري والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وهٌئة  ،تارٌخ :
 21181119برلم 11123
 - 1219عماد دمحم حسٌن عبد الجلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد صالحٌاته ---
الموافمة علً منح السٌد  /عبد النبً عباس محمود احمد دمحم -رئٌس مجلس االدارة والسٌد  /عماد دمحم حسٌن عبد الجلٌل  -عضو
مجلس االدارة منحهم الصالحٌات االتٌة ( مجتمعٌن او منفردٌن )
 -1لهما الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات سواء الحكومٌة او ؼٌر حكومٌة والتولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات والمصالح
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وخصوصا الشهر العماري والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وهٌئة  ،تارٌخ :
 21181119برلم 11123
 - 1221عبد النبً عباس محمود احمد دمحم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمحلٌات والهٌئة
المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل والسجل التجاري ومصلحة الضرائب ووزارة الموي العاملة والتعامل مع ادارات المرور
واستخراج التراخٌص وتجدٌها سنوٌا وكافة التراخٌص والتجدٌد وكذلن التولٌع علً عمود البٌع والشراء للسٌارات وؼٌر ذلن مما
ٌدخل فً نشاط الشركة .
-2لهما الحك التولٌع والتفاوض علً اي عمد ٌتعلك بؤى صفمة أو مستند ٌتعلك بؤي حك بدون حد الصً .
 - 3التولٌع علً كافة انواع العمود المبرمة مع االشخاص والشركات  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 11123

 - 1221وائل عبد الحمٌد عبد العزٌز دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمحلٌات والهٌئة
المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل والسجل التجاري ومصلحة الضرائب ووزارة الموي العاملة والتعامل مع ادارات المرور
واستخراج التراخٌص وتجدٌها سنوٌا وكافة التراخٌص والتجدٌد وكذلن التولٌع علً عمود البٌع والشراء للسٌارات وؼٌر ذلن مما
ٌدخل فً نشاط الشركة .
-2لهما الحك التولٌع والتفاوض علً اي عمد ٌتعلك بؤى صفمة أو مستند ٌتعلك بؤي حك بدون حد الصً .
 - 3التولٌع علً كافة انواع العمود المبرمة مع االشخاص والشركات  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 11123

 - 1222عماد دمحم حسٌن عبد الجلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمحلٌات والهٌئة المومٌة
للتامٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل والسجل التجاري ومصلحة الضرائب ووزارة الموي العاملة والتعامل مع ادارات المرور
واستخراج التراخٌص وتجدٌها سنوٌا وكافة التراخٌص والتجدٌد وكذلن التولٌع علً عمود البٌع والشراء للسٌارات وؼٌر ذلن مما
ٌدخل فً نشاط الشركة .
-2لهما الحك التولٌع والتفاوض علً اي عمد ٌتعلك بؤى صفمة أو مستند ٌتعلك بؤي حك بدون حد الصً .
 - 3التولٌع علً كافة انواع العمود المبرمة مع االشخاص والشركات  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 11123
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 - 1223عبد النبً عباس محمود احمد دمحم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والهٌئات والوزارات وعمود الشراء والبٌع
االبتدائٌة والنهائٌة .
ولهم الحك فً التعامل وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالحٌاء والمركز الذكً للخدمات
-3
والمشروعات بجمٌع المحافظات واستخراج وتسلٌم واستالم تراخٌص البناء وتراخٌص اشؽال الطرٌك وتعدٌلها والتنازل عنها وتمدٌم
الطلبات والتنازل عنها وتعدٌل الرسومات الهندسٌة وسداد الرسوم الممررة وتسوٌتها والمٌام باالعمال االنشائٌة .
-4

التولٌع علً كافة العمود وعمود التاسٌس وعمود التعدٌل والتخارج  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 11123

 - 1224وائل عبد الحمٌد عبد العزٌز دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والهٌئات والوزارات وعمود الشراء والبٌع االبتدائٌة
والنهائٌة .
ولهم الحك فً التعامل وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالحٌاء والمركز الذكً للخدمات
-3
والمشروعات بجمٌع المحافظات واستخراج وتسلٌم واستالم تراخٌص البناء وتراخٌص اشؽال الطرٌك وتعدٌلها والتنازل عنها وتمدٌم
الطلبات والتنازل عنها وتعدٌل الرسومات الهندسٌة وسداد الرسوم الممررة وتسوٌتها والمٌام باالعمال االنشائٌة .
-4

التولٌع علً كافة العمود وعمود التاسٌس وعمود التعدٌل والتخارج  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 11123

 - 1225عماد دمحم حسٌن عبد الجلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والهٌئات والوزارات وعمود الشراء والبٌع االبتدائٌة
والنهائٌة .
ولهم الحك فً التعامل وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالحٌاء والمركز الذكً للخدمات
-3
والمشروعات بجمٌع المحافظات واستخراج وتسلٌم واستالم تراخٌص البناء وتراخٌص اشؽال الطرٌك وتعدٌلها والتنازل عنها وتمدٌم
الطلبات والتنازل عنها وتعدٌل الرسومات الهندسٌة وسداد الرسوم الممررة وتسوٌتها والمٌام باالعمال االنشائٌة .
-4

التولٌع علً كافة العمود وعمود التاسٌس وعمود التعدٌل والتخارج  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 11123

 - 1226عبد النبً عباس محمود احمد دمحم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة واالندماج وله الحك فً توكٌال وتفوٌض الؽٌر فً
كال وبعض مما ذكر .
لهما الحك فً تمثٌل الشركة امام البنون والمصارؾ المالٌة وفتح الحسابات باالٌداع والسحب والتولٌع علً الشٌكات
-5
واالفراج عن راس المال  ، .تارٌخ  21181119 :برلم 11123
 - 1227وائل عبد الحمٌد عبد العزٌز دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة واالندماج وله الحك فً توكٌال وتفوٌض الؽٌر فً
كال وبعض مما ذكر .
لهما الحك فً تمثٌل الشركة امام البنون والمصارؾ المالٌة وفتح الحسابات باالٌداع والسحب والتولٌع علً الشٌكات
-5
واالفراج عن راس المال  ، .تارٌخ  21181119 :برلم 11123
 - 1228عماد دمحم حسٌن عبد الجلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة واالندماج وله الحك فً توكٌال وتفوٌض الؽٌر فً كال
وبعض مما ذكر .
لهما الحك فً تمثٌل الشركة امام البنون والمصارؾ المالٌة وفتح الحسابات باالٌداع والسحب والتولٌع علً الشٌكات
-5
واالفراج عن راس المال  ، .تارٌخ  21181119 :برلم 11123
 - 1229امٌن دمحم على المالح شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة و عضو منتدب  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 4243

 - 1231محمود عز العرب مصطفى ابو زبادى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و عضو منتدب  ،تارٌخ 21181119 :
برلم 4243
 - 1231محمود دمحم خمٌس الزواوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و عضو منتدب  ،تارٌخ 21181119 :
4243
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 - 1232امٌن دمحم على المالح شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تجدٌد مدة مجلس االدارة الشركة لمدة ثالث سنوات بنفس
االختصاصات والصالحٌات السابمة  ،تارٌخ  21181119 :برلم 4243
 - 1233محمود عز العرب مصطفى ابو زبادى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مدة مجلس االدارة الشركة لمدة ثالث
سنوات بنفس االختصاصات والصالحٌات السابمة  ،تارٌخ  21181119 :برلم 4243
 - 1234محمود دمحم خمٌس الزواوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد مدة مجلس االدارة الشركة لمدة ثالث سنوات
بنفس االختصاصات والصالحٌات السابمة  ،تارٌخ  21181119 :برلم 4243
 - 1235احمد مصطفى دمحم احمد شركة مساهمة مدٌر فرع رلم  ، 1تارٌخ 21181121 :
 - 1236عامر دمحم ابراهٌم شركة مساهمة مدٌر فرع رلم  ، 1تارٌخ 21181121 :

برلم 1697

 - 1237عبدهللا ابراهٌم محمود شركة مساهمة مدٌر فرع رلم  ، 1تارٌخ 21181121 :
 - 1238احمد مصطفى دمحم احمد شركة مساهمة مدٌر فرع رلم  ، 2تارٌخ 21181121 :
 - 1239عامر دمحم ابراهٌم شركة مساهمة مدٌر فرع رلم  ، 2تارٌخ 21181121 :

برلم 1697
برلم 1697

برلم 1697

 - 1241عبدهللا ابراهٌم محمود شركة مساهمة مدٌر فرع رلم  ، 2تارٌخ 21181121 :
 - 1241احمد مصطفى دمحم احمد شركة مساهمة مدٌر فرع رلم  ، 3تارٌخ 21181121 :
 - 1242عامر دمحم ابراهٌم شركة مساهمة مدٌر فرع رلم  ، 3تارٌخ 21181121 :

برلم 1697

برلم 1697
برلم 1697

برلم 1697

 - 1243عبدهللا ابراهٌم محمود شركة مساهمة مدٌر فرع رلم  ، 3تارٌخ 21181121 :

برلم 1697

 - 1244دمحم عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تارٌخ 21181121 :
8576
 - 1245عبد الرحمن أسامةاحمد دمحم أبو الخٌر شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181121 :
8576

برلم

برلم

 - 1246زٌنب عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 8576

 - 1247مروة عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 8576

 - 1248أحمد أسامة احمد أبو الخٌر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 8576

 - 1249دمحم عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ٌملن حك التولٌع على معامالت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن
عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .
وٌكون حك االدارة والتولٌع للسٌد المهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمهندسة /
زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان
ولهما مجتمعان أو منفردان تمثٌل الشركة  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 8576

 - 1251عبد الرحمن أسامةاحمد دمحم أبو الخٌر شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة
وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة
مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .
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وٌكون حك االدارة والتولٌع للسٌد المهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمهندسة /
زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان
ولهما مجتمعان أو منفردان تمثٌل الشركة  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 8576

 - 1251زٌنب عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها
كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .
وٌكون حك االدارة والتولٌع للسٌد المهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمهندسة /
زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان
ولهما مجتمعان أو منفردان تمثٌل الشركة  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 8576

 - 1252مروة عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها
كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .
وٌكون حك االدارة والتولٌع للسٌد المهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمهندسة /
زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان
ولهما مجتمعان أو منفردان تمثٌل الشركة  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 8576

 - 1253أحمد أسامة احمد أبو الخٌر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل
شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .
وٌكون حك االدارة والتولٌع للسٌد المهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمهندسة /
زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان
ولهما مجتمعان أو منفردان تمثٌل الشركة  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 8576

 - 1254دمحم عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر
الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات
المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات
الضمان واالفراج عن رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة ولهما مجتمعان أو منفردان إجراء كافة العمود
والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 8576
 - 1255عبد الرحمن أسامةاحمد دمحم أبو الخٌر شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة
كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات
الضمان واالفراج عن رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة ولهما مجتمعان أو منفردان إجراء كافة العمود
والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 8576
 - 1256زٌنب عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع
العام ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب
واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان
واالفراج عن رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة ولهما مجتمعان أو منفردان إجراء كافة العمود والمعامالت
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الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  ،تارٌخ 21181121 :
8576

برلم

 - 1257مروة عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع
العام ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب
واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان
واالفراج عن رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة ولهما مجتمعان أو منفردان إجراء كافة العمود والمعامالت
الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  ،تارٌخ  21181121 :برلم
8576
 - 1258أحمد أسامة احمد أبو الخٌر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع
والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان واالفراج عن
رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة ولهما مجتمعان أو منفردان إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن
ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 8576
 - 1259دمحم عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم
ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة .
وللسٌد المهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب (منفردا )
وللمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة والمهندسة  /مروة عاصم السٌد احمد ابورٌدة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 8576
 - 1261عبد الرحمن أسامةاحمد دمحم أبو الخٌر شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم
ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة .
وللسٌد المهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب (منفردا )
وللمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة والمهندسة  /مروة عاصم السٌد احمد ابورٌدة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 8576
 - 1261زٌنب عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع
كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت
الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة .
وللسٌد المهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب (منفردا )
وللمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة والمهندسة  /مروة عاصم السٌد احمد ابورٌدة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 8576
 - 1262مروة عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع
كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت
الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة .
وللسٌد المهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب (منفردا )
وللمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة والمهندسة  /مروة عاصم السٌد احمد ابورٌدة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 8576
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 - 1263أحمد أسامة احمد أبو الخٌر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة
المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة
بالنمد او باالجل والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة .
وللسٌد المهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب (منفردا )
وللمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة والمهندسة  /مروة عاصم السٌد احمد ابورٌدة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 8576
 - 1264دمحم عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب عضو مجلس االدارة مجتمعتان حك
التولٌع على عمود شراء وبٌع األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن
حك إبرام عمود الرهن بكافة أنواعه او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة وؼٌرها  .ولهم مجتمعٌن او منفردٌن
حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181121 :برلم 8576
 - 1265عبد الرحمن أسامةاحمد دمحم أبو الخٌر شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االدارة مجتمعتان حك
التولٌع على عمود شراء وبٌع األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن
حك إبرام عمود الرهن بكافة أنواعه او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة وؼٌرها  .ولهم مجتمعٌن او منفردٌن
حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181121 :برلم 8576
 - 1266زٌنب عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االدارة مجتمعتان حك التولٌع على
عمود شراء وبٌع األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة
وؼٌر الحكومٌة وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن حك إبرام
عمود الرهن بكافة أنواعه او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة وؼٌرها  .ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل
الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181121 :برلم 8576
 - 1267مروة عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االدارة مجتمعتان حك التولٌع على
عمود شراء وبٌع األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة
وؼٌر الحكومٌة وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن حك إبرام
عمود الرهن بكافة أنواعه او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة وؼٌرها  .ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل
الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181121 :برلم 8576
 - 1268أحمد أسامة احمد أبو الخٌر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االدارة مجتمعتان حك التولٌع على عمود
شراء وبٌع األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر
الحكومٌة وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن حك إبرام عمود
الرهن بكافة أنواعه او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة وؼٌرها  .ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181121 :برلم 8576
 - 1269اشرؾ شعبان عباس شعراوى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181121 :
 - 1271عمرو احمد فتحى ابو الخٌر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 41164
برلم 41164

 - 1271دمحم عبد المنعم الحفناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 41164

 - 1272سعٌد احمد محمود جمعة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 41164

 - 1273عالء دمحم دمحم فاضل صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 41164

 - 1274محسن احمد على عبدالعال ابو شوشه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181121 :
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 - 1275على متولى على الؽتٌت شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 41164

 - 1276اشرؾ شعبان عباس شعراوى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تجدٌد عضوٌة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات تبدأ
من  2118/3/31وتنتهى فى  -8 .2121/3/31الموافمة باإلجماع على تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس إدارة الشركة لتصبح
تفوٌض رئٌس مجلس اإلدارة فً عمد المروض مع البنون لحساب الشركة وااللتراض بؤسمها وتخوٌله حك الرهن العٌنى والمعنوى
المترتب على هذه المروض وفتح الحسابات لدى البنون بؤسم الشركة والسحب واالٌداع النمدى والتولٌع على الشٌكات الصادرة عن
الشركة وشراء االالت والمعدات الطبٌة والسٌارات وكافة االصول الالزمة لمباشرة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 41164
 - 1277عمرو احمد فتحى ابو الخٌر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد عضوٌة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات تبدأ من
الموافمة باإلجماع على تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس إدارة الشركة لتصبح
 2118/3/31وتنتهى فى -8 .2121/3/31
تفوٌض رئٌس مجلس اإلدارة فً عمد المروض مع البنون لحساب الشركة وااللتراض بؤسمها وتخوٌله حك الرهن العٌنى والمعنوى
المترتب على هذه المروض وفتح الحسابات لدى البنون بؤسم الشركة والسحب واالٌداع النمدى والتولٌع على الشٌكات الصادرة عن
الشركة وشراء االالت والمعدات الطبٌة والسٌارات وكافة االصول الالزمة لمباشرة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 41164
 - 1278دمحم عبد المنعم الحفناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد عضوٌة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات تبدأ من
الموافمة باإلجماع على تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس إدارة الشركة لتصبح
 2118/3/31وتنتهى فى -8 .2121/3/31
تفوٌض رئٌس مجلس اإلدارة فً عمد المروض مع البنون لحساب الشركة وااللتراض بؤسمها وتخوٌله حك الرهن العٌنى والمعنوى
المترتب على هذه المروض وفتح الحسابات لدى البنون بؤسم الشركة والسحب واالٌداع النمدى والتولٌع على الشٌكات الصادرة عن
الشركة وشراء االالت والمعدات الطبٌة والسٌارات وكافة االصول الالزمة لمباشرة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 41164
 - 1279سعٌد احمد محمود جمعة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد عضوٌة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات تبدأ من
الموافمة باإلجماع على تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس إدارة الشركة لتصبح
 2118/3/31وتنتهى فى -8 .2121/3/31
تفوٌض رئٌس مجلس اإلدارة فً عمد المروض مع البنون لحساب الشركة وااللتراض بؤسمها وتخوٌله حك الرهن العٌنى والمعنوى
المترتب على هذه المروض وفتح الحسابات لدى البنون بؤسم الشركة والسحب واالٌداع النمدى والتولٌع على الشٌكات الصادرة عن
الشركة وشراء االالت والمعدات الطبٌة والسٌارات وكافة االصول الالزمة لمباشرة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 41164
 - 1281عالء دمحم دمحم فاضل صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد عضوٌة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات تبدأ من
الموافمة باإلجماع على تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس إدارة الشركة لتصبح
 2118/3/31وتنتهى فى -8 .2121/3/31
تفوٌض رئٌس مجلس اإلدارة فً عمد المروض مع البنون لحساب الشركة وااللتراض بؤسمها وتخوٌله حك الرهن العٌنى والمعنوى
المترتب على هذه المروض وفتح الحسابات لدى البنون بؤسم الشركة والسحب واالٌداع النمدى والتولٌع على الشٌكات الصادرة عن
الشركة وشراء االالت والمعدات الطبٌة والسٌارات وكافة االصول الالزمة لمباشرة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 41164
 - 1281محسن احمد على عبدالعال ابو شوشه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد عضوٌة مجلس اإلدارة لمدة ثالث
سنوات تبدأ من  2118/3/31وتنتهى فى  -8 .2121/3/31الموافمة باإلجماع على تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس إدارة
الشركة لتصبح تفوٌض رئٌس مجلس اإلدارة فً عمد المروض مع البنون لحساب الشركة وااللتراض بؤسمها وتخوٌله حك الرهن
العٌنى والمعنوى المترتب على هذه المروض وفتح الحسابات لدى البنون بؤسم الشركة والسحب واالٌداع النمدى والتولٌع على
الشٌكات الصادرة عن الشركة وشراء االالت والمعدات الطبٌة والسٌارات وكافة االصول الالزمة لمباشرة  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 41164
 - 1282على متولى على الؽتٌت شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد عضوٌة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات تبدأ من
الموافمة باإلجماع على تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس إدارة الشركة لتصبح
 2118/3/31وتنتهى فى -8 .2121/3/31
تفوٌض رئٌس مجلس اإلدارة فً عمد المروض مع البنون لحساب الشركة وااللتراض بؤسمها وتخوٌله حك الرهن العٌنى والمعنوى
المترتب على هذه المروض وفتح الحسابات لدى البنون بؤسم الشركة والسحب واالٌداع النمدى والتولٌع على الشٌكات الصادرة عن
الشركة وشراء االالت والمعدات الطبٌة والسٌارات وكافة االصول الالزمة لمباشرة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 41164
 - 1283اشرؾ شعبان عباس شعراوى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة النشاط والتعامل مع ادارات المرور المختلفة والهٌئة
العامة للرلابة على الصادرات والواردات والتعامل بؤسم الشركة امام كافة الجهات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبٌع
االصول المملوكة للشركة للؽٌر وله الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181121 :برلم
41164
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 - 1284عمرو احمد فتحى ابو الخٌر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة النشاط والتعامل مع ادارات المرور المختلفة والهٌئة
العامة للرلابة على الصادرات والواردات والتعامل بؤسم الشركة امام كافة الجهات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبٌع
االصول المملوكة للشركة للؽٌر وله الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181121 :برلم
41164
 - 1285دمحم عبد المنعم الحفناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة النشاط والتعامل مع ادارات المرور المختلفة والهٌئة العامة
للرلابة على الصادرات والواردات والتعامل بؤسم الشركة امام كافة الجهات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبٌع االصول
المملوكة للشركة للؽٌر وله الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181121 :برلم 41164
 - 1286سعٌد احمد محمود جمعة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة النشاط والتعامل مع ادارات المرور المختلفة والهٌئة العامة
للرلابة على الصادرات والواردات والتعامل بؤسم الشركة امام كافة الجهات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبٌع االصول
المملوكة للشركة للؽٌر وله الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181121 :برلم 41164
 - 1287عالء دمحم دمحم فاضل صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة النشاط والتعامل مع ادارات المرور المختلفة والهٌئة
العامة للرلابة على الصادرات والواردات والتعامل بؤسم الشركة امام كافة الجهات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبٌع
االصول المملوكة للشركة للؽٌر وله الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181121 :برلم
41164
 - 1288محسن احمد على عبدالعال ابو شوشه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة النشاط والتعامل مع ادارات المرور المختلفة
والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات والتعامل بؤسم الشركة امام كافة الجهات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبٌع
االصول المملوكة للشركة للؽٌر وله الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181121 :برلم
41164
 - 1289على متولى على الؽتٌت شركة مساهمة عضو مجلس ادارة النشاط والتعامل مع ادارات المرور المختلفة والهٌئة العامة
للرلابة على الصادرات والواردات والتعامل بؤسم الشركة امام كافة الجهات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبٌع االصول
المملوكة للشركة للؽٌر وله الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181121 :برلم 41164
 - 1291اٌهاب حسن فهمى
الشلمانى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة منح السٌد  /اٌهاب حسن فهمً الشلمانً بصفته رئٌس مجلس االدارة
حك التولٌع بالسحب واالفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنن والتولٌع علً الشٌكات وفتح االعتمادات وعملٌات السحب
واالٌداع وحك الرهن وااللتراض وفتح خطابات الضمان منفردا .
واما السٌد /اشرؾ امٌن مرزوق دمحم  -نائب رئٌس مجلس االدارة والسٌد  /عبٌد عبد المحسن عبٌد السٌد  -عضو منتدب (مجتمعٌن
او منفردٌن ) ٌمتلكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذه المعامالت والتعهدات ،
تارٌخ  21181121 :برلم 11118
 - 1291اشرؾ امٌن مرزوق
دمحم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة منح السٌد  /اٌهاب حسن فهمً الشلمانً بصفته رئٌس مجلس االدارة
حك التولٌع بالسحب واالفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنن والتولٌع علً الشٌكات وفتح االعتمادات وعملٌات السحب
واالٌداع وحك الرهن وااللتراض وفتح خطابات الضمان منفردا .
واما السٌد /اشرؾ امٌن مرزوق دمحم  -نائب رئٌس مجلس االدارة والسٌد  /عبٌد عبد المحسن عبٌد السٌد  -عضو منتدب (مجتمعٌن
او منفردٌن ) ٌمتلكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذه المعامالت والتعهدات ،
تارٌخ  21181121 :برلم 11118
 - 1292عبٌد عبدالمحسن عبٌد
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السٌد شركة مساهمة عضو منتدب منح السٌد  /اٌهاب حسن فهمً الشلمانً بصفته رئٌس مجلس االدارة
حك التولٌع بالسحب واالفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنن والتولٌع علً الشٌكات وفتح االعتمادات وعملٌات السحب
واالٌداع وحك الرهن وااللتراض وفتح خطابات الضمان منفردا .
واما السٌد /اشرؾ امٌن مرزوق دمحم  -نائب رئٌس مجلس االدارة والسٌد  /عبٌد عبد المحسن عبٌد السٌد  -عضو منتدب (مجتمعٌن
او منفردٌن ) ٌمتلكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذه المعامالت والتعهدات ،
تارٌخ  21181121 :برلم 11118
 - 1293اٌهاب حسن فهمى
الشلمانى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فً ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن
ولن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11118
 - 1294اشرؾ امٌن مرزوق
دمحم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فً ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء
مفوضٌن ولن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11118
 - 1295عبٌد عبدالمحسن عبٌد
السٌد شركة مساهمة عضو منتدب من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فً ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن ولن
ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11118
برلم

 - 1296دمحم ٌسرى محمود عبد الممصود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181121 :
1362

 - 1297محمود دمحم ٌسرى محمود عبد الممصود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 1362
 - 1298دمحم احمد شرٌؾ محمود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 1362

 - 1299محمود عبد الممصود عبده ندا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181121 :

برلم 1362

 - 1311مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181121 :
1362
ٌ - 1311سرٌة أنور دمحم حمدي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181121 :

برلم

برلم 1362

 - 1312أحمد شرٌؾ محمود عبد الممصود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181121 :
1362

برلم

 - 1313دمحم ٌسرى محمود عبد الممصود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 1362
 - 1314محمود دمحم ٌسرى محمود عبد الممصود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ :
 21181121برلم 1362
 - 1315دمحم احمد شرٌؾ محمود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ 21181121 :
1362
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 - 1316محمود عبد الممصود عبده ندا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ 21181121 :
1362

برلم

 - 1317مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ 21181121 :
1362
ٌ - 1318سرٌة أنور دمحم حمدي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ 21181121 :

برلم

برلم 1362

 - 1319أحمد شرٌؾ محمود عبد الممصود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 1362
 - 1311دمحم ٌسرى محمود عبد الممصود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 1362
 - 1311محمود دمحم ٌسرى محمود عبد الممصود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ :
 21181121برلم 1362
 - 1312دمحم احمد شرٌؾ محمود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ 21181121 :
1362

برلم

 - 1313محمود عبد الممصود عبده ندا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ 21181121 :
1362

برلم

 - 1314مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ 21181121 :
1362
ٌ - 1315سرٌة أنور دمحم حمدي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ 21181121 :

برلم

برلم 1362

 - 1316أحمد شرٌؾ محمود عبد الممصود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب استماله  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 1362
 - 1317دمحم ٌسرى محمود عبد الممصود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 1362
 - 1318محمود دمحم ٌسرى محمود عبد الممصود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 1362
 - 1319دمحم احمد شرٌؾ محمود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 1362
 - 1321محمود عبد الممصود عبده ندا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 1362
 - 1321مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 1362
ٌ - 1322سرٌة أنور دمحم حمدي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة  ،تارٌخ 21181121 :
1362

برلم

 - 1323أحمد شرٌؾ محمود عبد الممصود لندٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 1362
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 - 1324شرٌؾ فاروق على عثمان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ٌملن حــك التولٌع عن الشـركة رئٌس
مجلس اإلدارة منفرد أو نائبه وٌجوز لمجلس اإلدارة تعٌٌن آخرٌن من بٌن أعضـائه ٌكون لهم الحـك فً التولٌع عن الشـركة
ولمجلــس اإلدارة الحك فً تعٌٌن مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم أٌضا ً حك التولٌع عن الشــركة مجتمعٌن أو منفردٌن
وأن ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه اإللـتراض من البنـون ورهــن ممومـات الشــركة مكفول لهم مجـتمعٌن أو منفــردٌن ولكل
منهم كـافة الســــلطات والصالحـــٌات التً ٌخولها حك اإلدارة وأن ٌوكل ؼٌره  ،تارٌخ  21181121 :برلم 338
 - 1325نبٌلة السعٌد محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌملن حــك التولٌع عن الشـركة رئٌس مجلس اإلدارة منفرد أو
نائبه وٌجوز لمجلس اإلدارة تعٌٌن آخرٌن من بٌن أعضـائه ٌكون لهم الحـك فً التولٌع عن الشـركة ولمجلــس اإلدارة الحك فً
تعٌٌن مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم أٌضا ً حك التولٌع عن الشــركة مجتمعٌن أو منفردٌن وأن ٌحك لرئٌس مجلس
اإلدارة أو نائبه اإللـتراض من البنـون ورهــن ممومـات الشــركة مكفول لهم مجـتمعٌن أو منفــردٌن ولكل منهم كـافة الســــلطات
والصالحـــٌات التً ٌخولها حك اإلدارة وأن ٌوكل ؼٌره  ،تارٌخ  21181121 :برلم 338
 - 1326دالٌا فاروق على عثمان شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب ٌملن حــك التولٌع عن الشـركة رئٌس
مجلس اإلدارة منفرد أو نائبه وٌجوز لمجلس اإلدارة تعٌٌن آخرٌن من بٌن أعضـائه ٌكون لهم الحـك فً التولٌع عن الشـركة
ولمجلــس اإلدارة الحك فً تعٌٌن مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم أٌضا ً حك التولٌع عن الشــركة مجتمعٌن أو منفردٌن
وأن ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه اإللـتراض من البنـون ورهــن ممومـات الشــركة مكفول لهم مجـتمعٌن أو منفــردٌن ولكل
منهم كـافة الســــلطات والصالحـــٌات التً ٌخولها حك اإلدارة وأن ٌوكل ؼٌره  ،تارٌخ  21181121 :برلم 338
 - 1327شرٌؾ فاروق على عثمان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب فً تؤسٌس الشركات بجمهورٌة مصر
العربٌة وٌحـك لرئٌـس مجلـس اإلدارة أو نائبه أن ٌوكل ؼٌره فً أن ٌكون له الحك فً التولٌع نٌابة عن رئٌس مجلس اإلدارة علً
عمـود الشــركات أو نظمها وإدخـال أي تعـدٌالت علٌها وأن ٌحـك لرئٌـس مجلـس اإلدارة فً بٌع أصــول الشــركة وتشـمل علً
سبٌل المثال ولٌـس الحصر الســٌارات ومعــدات النمـل الداخـلً والخــارجً والماكٌنات بجـمٌع أنواعــها وأن ٌحك له التولٌع علً
عمود بٌع هذه األشٌاء سالفة الذكر وؼٌرها أمام مصلحة الشـهر العماري  ،تارٌخ  21181121 :برلم 338
 - 1328نبٌلة السعٌد محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة فً تؤسٌس الشركات بجمهورٌة مصر العربٌة وٌحـك لرئٌـس
مجلـس اإلدارة أو نائبه أن ٌوكل ؼٌره فً أن ٌكون له الحك فً التولٌع نٌابة عن رئٌس مجلس اإلدارة علً عمـود الشــركات أو
نظمها وإدخـال أي تعـدٌالت علٌها وأن ٌحـك لرئٌـس مجلـس اإلدارة فً بٌع أصــول الشــركة وتشـمل علً سبٌل المثال ولٌـس
الحصر الســٌارات ومعــدات النمـل الداخـلً والخــارجً والماكٌنات بجـمٌع أنواعــها وأن ٌحك له التولٌع علً عمود بٌع هذه
األشٌاء سالفة الذكر وؼٌرها أمام مصلحة الشـهر العماري  ،تارٌخ  21181121 :برلم 338
 - 1329دالٌا فاروق على عثمان شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب فً تؤسٌس الشركات بجمهورٌة مصر
العربٌة وٌحـك لرئٌـس مجلـس اإلدارة أو نائبه أن ٌوكل ؼٌره فً أن ٌكون له الحك فً التولٌع نٌابة عن رئٌس مجلس اإلدارة علً
عمـود الشــركات أو نظمها وإدخـال أي تعـدٌالت علٌها وأن ٌحـك لرئٌـس مجلـس اإلدارة فً بٌع أصــول الشــركة وتشـمل علً
سبٌل المثال ولٌـس الحصر الســٌارات ومعــدات النمـل الداخـلً والخــارجً والماكٌنات بجـمٌع أنواعــها وأن ٌحك له التولٌع علً
عمود بٌع هذه األشٌاء سالفة الذكر وؼٌرها أمام مصلحة الشـهر العماري  ،تارٌخ  21181121 :برلم 338
 - 1331شرٌؾ فاروق على عثمان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وجمٌع الجهات الحـكومٌة الالزمة لذلن
وإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلن وأن ٌوكل ؼٌره فً كل ما ذكر أو بعض منه ورهن الودائع والشهادات واألسهم والسندات
المملوكة للشركة والتولٌع علً العمد الرهن بالضمانات الشكلٌة وتحدٌد الرواتب والمكافؤت والمعامالت وجمٌع الصفمات التً تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد وباألجل وله حك بٌع أي أصل من أصول الشركة ولرئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه الحك فً تمثٌل الشركة
أمام المضاء منفردا وله حك التصالح واإلبراء والتنازل فً جمٌع المضاٌا  ،تارٌخ  21181121 :برلم 338
 - 1331نبٌلة السعٌد محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وجمٌع الجهات الحـكومٌة الالزمة لذلن وإتخاذ كافة اإلجراءات
الالزمة لذلن وأن ٌوكل ؼٌره فً كل ما ذكر أو بعض منه ورهن الودائع والشهادات واألسهم والسندات المملوكة للشركة والتولٌع
علً العمد الرهن بالضمانات الشكلٌة وتحدٌد الرواتب والمكافؤت والمعامالت وجمٌع الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد
وباألجل وله حك بٌع أي أصل من أصول الشركة ولرئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه الحك فً تمثٌل الشركة أمام المضاء منفردا وله
حك التصالح واإلبراء والتنازل فً جمٌع المضاٌا  ،تارٌخ  21181121 :برلم 338
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 - 1332دالٌا فاروق على عثمان شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب وجمٌع الجهات الحـكومٌة الالزمة لذلن
وإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلن وأن ٌوكل ؼٌره فً كل ما ذكر أو بعض منه ورهن الودائع والشهادات واألسهم والسندات
المملوكة للشركة والتولٌع علً العمد الرهن بالضمانات الشكلٌة وتحدٌد الرواتب والمكافؤت والمعامالت وجمٌع الصفمات التً تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد وباألجل وله حك بٌع أي أصل من أصول الشركة ولرئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه الحك فً تمثٌل الشركة
أمام المضاء منفردا وله حك التصالح واإلبراء والتنازل فً جمٌع المضاٌا  ،تارٌخ  21181121 :برلم 338
 - 1333شرٌؾ فاروق على عثمان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب الخاصة بالشركة.
كما ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه فً كفالة الشركات الشمٌمة لدي البنون والشركات المصرح لهم باإللراض داخل جمهورٌة
مصر العربٌة والتولٌع علً عمود الكفالة الشركات الشمٌمة وإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلن .
كما ٌحك إضافة التصرٌح للسٌد /رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه فً شراء وبٌع األسهم والسندات وأذون الخزانة المصرٌة واإلستثمار
فً الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وفً اإلكتتاب فً أسهم الشركات الممٌدة بالبورصة المصرٌة  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 338
 - 1334نبٌلة السعٌد محمود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الخاصة بالشركة.
كما ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه فً كفالة الشركات الشمٌمة لدي البنون والشركات المصرح لهم باإللراض داخل جمهورٌة
مصر العربٌة والتولٌع علً عمود الكفالة الشركات الشمٌمة وإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلن .
كما ٌحك إضافة التصرٌح للسٌد /رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه فً شراء وبٌع األسهم والسندات وأذون الخزانة المصرٌة واإلستثمار
فً الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وفً اإلكتتاب فً أسهم الشركات الممٌدة بالبورصة المصرٌة  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 338
 - 1335دالٌا فاروق على عثمان شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب الخاصة بالشركة.
كما ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه فً كفالة الشركات الشمٌمة لدي البنون والشركات المصرح لهم باإللراض داخل جمهورٌة
مصر العربٌة والتولٌع علً عمود الكفالة الشركات الشمٌمة وإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلن .
كما ٌحك إضافة التصرٌح للسٌد /رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه فً شراء وبٌع األسهم والسندات وأذون الخزانة المصرٌة واإلستثمار
فً الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وفً اإلكتتاب فً أسهم الشركات الممٌدة بالبورصة المصرٌة  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 338
 - 1336ولٌد اسماعٌل رزق دمحم
البسٌونى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اعاده تشكٌل صفات اعضاء مجلس االدارة  ---منح اختصاصات جدٌدة لمجلس
االدارة بان ٌكون لرئٌس مجلس االدارة منفردا حك التولٌع عن الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه
والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء كافه
العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل  ،وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل
وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11165
 - 1337دمحم عبد الحمٌد حسن على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعاده تشكٌل صفات اعضاء مجلس االدارة  ---منح
اختصاصات جدٌدة لمجلس االدارة بان ٌكون لرئٌس مجلس االدارة منفردا حك التولٌع عن الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع
الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى
هذا الصدد الحك فى اجراء كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل  ،وعلى
االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11165
 - 1338محمود عبدالفتاح محمود
الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعاده تشكٌل صفات اعضاء مجلس االدارة  ---منح اختصاصات جدٌدة لمجلس
االدارة بان ٌكون لرئٌس مجلس االدارة منفردا حك التولٌع عن الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه
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والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء كافه
العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل  ،وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل
وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11165
 - 1339ولٌد اسماعٌل رزق دمحم
البسٌونى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌة التجارٌة وله الحك فً التعامل علً كافة المعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها (حسابات جارٌة -
اعتمادات -خطابات ضمان ) والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وكذا له الحك فً شراء و بٌع ورهن أصول الشركة من عمارات
ومنموالت وسٌارات والتولٌع على العمود امام الشهر العمارى والتوثٌك وااللتراض والرهن وتجدٌد عمود الرهن وتمرٌر حك عٌنى
من البنون والمإسسات المالٌة والتسهٌالت  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11165
 - 1341دمحم عبد الحمٌد حسن على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وله الحك فً التعامل علً كافة المعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها
(حسابات جارٌة  -اعتمادات -خطابات ضمان ) والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وكذا له الحك فً شراء و بٌع ورهن أصول
الشركة من عمارات ومنموالت وسٌارات والتولٌع على العمود امام الشهر العمارى والتوثٌك وااللتراض والرهن وتجدٌد عمود
الرهن وتمرٌر حك عٌنى من البنون والمإسسات المالٌة والتسهٌالت  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11165
 - 1341محمود عبدالفتاح محمود
الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌة التجارٌة وله الحك فً التعامل علً كافة المعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها (حسابات جارٌة -
اعتمادات -خطابات ضمان ) والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وكذا له الحك فً شراء و بٌع ورهن أصول الشركة من عمارات
ومنموالت وسٌارات والتولٌع على العمود امام الشهر العمارى والتوثٌك وااللتراض والرهن وتجدٌد عمود الرهن وتمرٌر حك عٌنى
من البنون والمإسسات المالٌة والتسهٌالت  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11165
 - 1342ولٌد اسماعٌل رزق دمحم
البسٌونى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة األئتمانٌه واالفراج عن راسمال الشركة  ،وله الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً
بعض أو كل ما سبك  .على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامه مسبما  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11165
 - 1343دمحم عبد الحمٌد حسن على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة األئتمانٌه واالفراج عن راسمال الشركة  ،وله الحك فً
تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً بعض أو كل ما سبك  .على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامه مسبما  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 11165
 - 1344محمود عبدالفتاح محمود
الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة األئتمانٌه واالفراج عن راسمال الشركة  ،وله الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً
بعض أو كل ما سبك  .على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامه مسبما  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11165
 - 1345دمحم احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب الموافمة على تجدٌد مجلس ادارة
الشركه بنفس التشكٌل السابك  ،تارٌخ  21181121 :برلم 141753
 - 1346عبد المنعم احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب الموافمة على تجدٌد
مجلس ادارة الشركه بنفس التشكٌل السابك  ،تارٌخ  21181121 :برلم 141753
 - 1347مصطفى احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب الموافمة على تجدٌد مجلس
ادارة الشركه بنفس التشكٌل السابك  ،تارٌخ  21181121 :برلم 141753
 - 1348ابراهٌم احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الموافمة على تجدٌد مجلس ادارة الشركه بنفس
التشكٌل السابك  ،تارٌخ  21181121 :برلم 141753
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 - 1349سامى احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الموافمة على تجدٌد مجلس ادارة الشركه بنفس
التشكٌل السابك  ،تارٌخ  21181121 :برلم 141753
 - 1351فاطمه دمحم انور عبد اللطٌؾ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الموافمة على تجدٌد مجلس ادارة الشركه بنفس التشكٌل
السابك  ،تارٌخ  21181121 :برلم 141753
 - 1351هبه هللا احمد العشماوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الموافمة على تجدٌد مجلس ادارة الشركه بنفس التشكٌل
السابك  ،تارٌخ  21181121 :برلم 141753
 - 1352دمحم احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب فى الشئون الهندسٌة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 141753
 - 1353عبد المنعم احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب فى الشئون الهندسٌة ،
تارٌخ  21181121 :برلم 141753
 - 1354مصطفى احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب فى الشئون الهندسٌة ،
تارٌخ  21181121 :برلم 141753
 - 1355ابراهٌم احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة فى الشئون الهندسٌة  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 141753
 - 1356سامى احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة فى الشئون الهندسٌة  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 141753
 - 1357فاطمه دمحم انور عبد اللطٌؾ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة فى الشئون الهندسٌة  ،تارٌخ 21181121 :
141753
 - 1358هبه هللا احمد العشماوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة فى الشئون الهندسٌة  ،تارٌخ 21181121 :
141753

برلم

برلم

 - 1359دمحم احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب فى الشئون المالٌة واالدارٌة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 141753
 - 1361عبد المنعم احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب فى الشئون المالٌة
واالدارٌة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 141753
 - 1361مصطفى احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب فى الشئون المالٌة واالدارٌة
 ،تارٌخ  21181121 :برلم 141753
 - 1362ابراهٌم احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة فى الشئون المالٌة واالدارٌة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 141753
 - 1363سامى احمد عبد المنعم العشماوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة فى الشئون المالٌة واالدارٌة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 141753
 - 1364فاطمه دمحم انور عبد اللطٌؾ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة فى الشئون المالٌة واالدارٌة  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 141753
 - 1365هبه هللا احمد العشماوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة فى الشئون المالٌة واالدارٌة  ،تارٌخ 21181121 :
141753
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 - 1366عبد السالم عالء عبد السالم خمٌس السٌد شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب اعاده تشكٌل مجلس
ادارة الشركة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 144449
 - 1367عبد السالم عالء عبد السالم خمٌس السٌد شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب اعاده تشكٌل مجلس
ادارة الشركة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 144449
 - 1368عالء عبد السالم خمٌس السٌد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 144449
 - 1369عالء عبد السالم خمٌس السٌد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 144449
 - 1371سمر عالء عبد السالم خمٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 144449
 - 1371سمر عالء عبد السالم خمٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 21181121برلم 144449
 - 1372اسامه ؼطاس نصر هللا حلٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب حك االدارة والتولٌع على كافه العمود
والشراء والبٌع والتولٌع بالشهر العمارى باسم الشركة والمعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهئٌات المالٌة فٌما ٌخص حك
االلتراض والرهن باسم الشركه وتمثٌل الشركة امام كافة البنون والمصارٌؾ بكافة المعامالت المالٌة وفتح االعتمادات المستندٌة
واصدار خطابات الضمان وتجدٌد حموق الرهن وتمرٌر حك عٌنى وله اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة
وكذلن لبض ودفع كافه المبالػ وتحوٌل وتسدٌد كافة السنتدات االذنٌة التجارٌة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11911
 - 1373اسامه ؼطاس نصر هللا حلٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وابرام جمٌع العمود والمشارطات
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل اوله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  ، .تارٌخ 21181121 :
برلم 11911
 - 1374شرٌؾ على دمحم دمحم ؼالى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب فوض كالمن السٌد /دمحم مصطفى رشاد
الزمٌتى عضومجلس االدارة والسٌد /السعٌد دمحم السعٌد على ابو ابراهٌم عضومجلس االدارة (مجتمعٌن او منفردٌن) -الحك فى
التعامل باسم الشركه مع جمٌع البنون والمصارؾ من السحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ :
 21181121برلم 4786
 - 1375شرٌؾ على دمحم دمحم ؼالى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب فوض كالمن السٌد /دمحم مصطفى رشاد
الزمٌتى عضومجلس االدارة والسٌد /السعٌد دمحم السعٌد على ابو ابراهٌم عضومجلس االدارة (مجتمعٌن او منفردٌن) -الحك فى
التعامل باسم الشركه مع جمٌع البنون والمصارؾ من السحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ :
 21181121برلم 4786
 - 1376شرٌؾ على دمحم دمحم ؼالى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب فوض كالمن السٌد /دمحم مصطفى رشاد
الزمٌتى عضومجلس االدارة والسٌد /السعٌد دمحم السعٌد على ابو ابراهٌم عضومجلس االدارة (مجتمعٌن او منفردٌن) -الحك فى
التعامل باسم الشركه مع جمٌع البنون والمصارؾ من السحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ :
 21181121برلم 4786
 - 1377االمام إبراهٌم االمام شركة مساهمة مدٌر عام علً ان ٌكون له صالحٌات رئٌس مجلس اإلدارة و مفوضا ً من سٌادته و
ٌكون له حك التولٌع عن الشركة و حك التعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع
األعمال بكافه اشكالهم و كذلن حك التعامل مع جمٌع البنون من سحب و إٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و
استصدار شهادات وخطابات الضمان وحك االفراج عن رأس مال الشركة وكافة صور التعامل مع البنون وكذلن له حك التولٌع
على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة  ،تارٌخ  21181121 :برلم 9693
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 - 1378االمام إبراهٌم االمام شركة مساهمة مدٌر عام وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة
ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً الشركة ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وله الحك فً لبض ودفع المبالػ وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة والعمود وكافة المشاركات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واآلجل ،
تارٌخ  21181121 :برلم 9693
 - 1379عادل عبد السالم عبد الرحمن مهنا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة حك بٌع االتوبٌسات والتولٌع على عمود نمل
ملكٌة االتوبٌسات امام الشهر العمارى وادارات المرور وكافه الجهات المعنٌة بهذا التصرؾ  ،تارٌخ  21181121 :برلم
2189
 - 1381زٌنب عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ٌملن حك التولٌع على معامالت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن
عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .
وٌكون حك االدارة والتولٌع للمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب و للسٌد المهندس
 /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان ولهم مجتمعان أو منفردان تمثٌل الشركة  ،تارٌخ :
 21181122برلم 7278
 - 1381زٌنب عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ٌملن حك التولٌع على معامالت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن
عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .
وٌكون حك االدارة والتولٌع للمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب و للسٌد المهندس
 /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان ولهم مجتمعان أو منفردان تمثٌل الشركة  ،تارٌخ :
 21181122برلم 7278
 - 1382عبد الرحمن أسامة أحمد أبو الخٌر شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة
وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة
مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .
وٌكون حك االدارة والتولٌع للمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب و للسٌد المهندس
 /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان ولهم مجتمعان أو منفردان تمثٌل الشركة  ،تارٌخ :
 21181122برلم 7278
 - 1383عبد الرحمن أسامة أحمد أبو الخٌر شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة
وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة
مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .
وٌكون حك االدارة والتولٌع للمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب و للسٌد المهندس
 /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان ولهم مجتمعان أو منفردان تمثٌل الشركة  ،تارٌخ :
 21181122برلم 7278
 - 1384دمحم عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها
كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .
وٌكون حك االدارة والتولٌع للمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب و للسٌد المهندس
 /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان ولهم مجتمعان أو منفردان تمثٌل الشركة  ،تارٌخ :
 21181122برلم 7278
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 - 1385دمحم عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها
كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .
وٌكون حك االدارة والتولٌع للمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب و للسٌد المهندس
 /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان ولهم مجتمعان أو منفردان تمثٌل الشركة  ،تارٌخ :
 21181122برلم 7278
 - 1386مروة عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها
كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .
وٌكون حك االدارة والتولٌع للمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب و للسٌد المهندس
 /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان ولهم مجتمعان أو منفردان تمثٌل الشركة  ،تارٌخ :
 21181122برلم 7278
 - 1387مروة عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها
كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة  ،ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .
وٌكون حك االدارة والتولٌع للمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب و للسٌد المهندس
 /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان ولهم مجتمعان أو منفردان تمثٌل الشركة  ،تارٌخ :
 21181122برلم 7278
 - 1388زٌنب عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر
الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات
المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات
الضمان واالفراج عن رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة ولهم مجتمعان أو منفردان إجراء كافة العمود
والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 7278
 - 1389زٌنب عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر
الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات
المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات
الضمان واالفراج عن رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة ولهم مجتمعان أو منفردان إجراء كافة العمود
والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 7278
 - 1391عبد الرحمن أسامة أحمد أبو الخٌر شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة
كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات
الضمان واالفراج عن رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة ولهم مجتمعان أو منفردان إجراء كافة العمود
والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 7278
 - 1391عبد الرحمن أسامة أحمد أبو الخٌر شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة
كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات
الضمان واالفراج عن رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة ولهم مجتمعان أو منفردان إجراء كافة العمود
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والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 7278
 - 1392دمحم عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع
والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان واالفراج عن
رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة ولهم مجتمعان أو منفردان إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن
ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7278
 - 1393دمحم عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع
والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان واالفراج عن
رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة ولهم مجتمعان أو منفردان إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن
ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7278
 - 1394مروة عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع
العام ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب
واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان
واالفراج عن رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة ولهم مجتمعان أو منفردان إجراء كافة العمود والمعامالت
الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  ،تارٌخ  21181122 :برلم
7278
 - 1395مروة عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع
العام ولطاع االعمال العام والخاص وأى نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب
واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد ألصى وفتح وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان
واالفراج عن رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات البنكٌة ولهم مجتمعان أو منفردان إجراء كافة العمود والمعامالت
الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  ،تارٌخ  21181122 :برلم
7278
 - 1396زٌنب عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم
ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة .
وللمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والمهندسة  /مروة عاصم السٌد احمد ابورٌدة عضو مجلس
االدارة مجتمعتان وللمهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7278
 - 1397زٌنب عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم
ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة .
وللمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والمهندسة  /مروة عاصم السٌد احمد ابورٌدة عضو مجلس
االدارة مجتمعتان وللمهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7278
 - 1398عبد الرحمن أسامة أحمد أبو الخٌر شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم
ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة .
وللمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والمهندسة  /مروة عاصم السٌد احمد ابورٌدة عضو مجلس
االدارة مجتمعتان وللمهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7278
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 - 1399عبد الرحمن أسامة أحمد أبو الخٌر شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم
ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة .
وللمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والمهندسة  /مروة عاصم السٌد احمد ابورٌدة عضو مجلس
االدارة مجتمعتان وللمهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7278
 - 1411دمحم عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع
كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت
الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة .
وللمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والمهندسة  /مروة عاصم السٌد احمد ابورٌدة عضو مجلس
االدارة مجتمعتان وللمهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7278
 - 1411دمحم عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع
كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت
الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة .
وللمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والمهندسة  /مروة عاصم السٌد احمد ابورٌدة عضو مجلس
االدارة مجتمعتان وللمهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7278
 - 1412مروة عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع
كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت
الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة .
وللمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والمهندسة  /مروة عاصم السٌد احمد ابورٌدة عضو مجلس
االدارة مجتمعتان وللمهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7278
 - 1413مروة عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع
كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت
الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة .
وللمهندسة  /زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة رئٌس مجلس االدارة والمهندسة  /مروة عاصم السٌد احمد ابورٌدة عضو مجلس
االدارة مجتمعتان وللمهندس  /دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة عضو مجلس االدارة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7278
 - 1414زٌنب عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب (منفردا ) حك التولٌع على عمود
شراء وبٌع األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر
الحكومٌة وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن حك إبرام عمود
الرهن بكافة أنواعه او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة وؼٌرها .
ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 7278

 - 1415زٌنب عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب (منفردا ) حك التولٌع على عمود
شراء وبٌع األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر
الحكومٌة وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن حك إبرام عمود
الرهن بكافة أنواعه او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة وؼٌرها .
ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 7278

 - 1416عبد الرحمن أسامة أحمد أبو الخٌر شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة (منفردا ) حك التولٌع على عمود شراء
وبٌع األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر
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الحكومٌة وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن حك إبرام عمود
الرهن بكافة أنواعه او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة وؼٌرها .
ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 7278

 - 1417عبد الرحمن أسامة أحمد أبو الخٌر شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة (منفردا ) حك التولٌع على عمود شراء
وبٌع األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر
الحكومٌة وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن حك إبرام عمود
الرهن بكافة أنواعه او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة وؼٌرها .
ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 7278

 - 1418دمحم عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة (منفردا ) حك التولٌع على عمود شراء وبٌع
األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن حك إبرام عمود الرهن بكافة
أنواعه او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة وؼٌرها .
ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 7278

 - 1419دمحم عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة (منفردا ) حك التولٌع على عمود شراء وبٌع
األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن حك إبرام عمود الرهن بكافة
أنواعه او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة وؼٌرها .
ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 7278

 - 1411مروة عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة (منفردا ) حك التولٌع على عمود شراء وبٌع
األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن حك إبرام عمود الرهن بكافة
أنواعه او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة وؼٌرها .
ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 7278

 - 1411مروة عاصم السٌد أحمد أبو رٌدة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة (منفردا ) حك التولٌع على عمود شراء وبٌع
األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
وأمام الشهر العمارى والتوثبك وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن حك إبرام عمود الرهن بكافة
أنواعه او بضمان أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة وؼٌرها .
ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 7278

 - 1412حسن حسنً اسماعٌل ٌالوت شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 11981

 - 1413الصافً جمعه فتحً عبد
المعطً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 11981

 - 1414علً جمعه فتحً عبد
المعطً شركة مساهمة عضو منتدب  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 11981

 - 1415احمد دمحم ٌوسؾ عبد العلٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 11981

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

203

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

جهاز تنمية التجارة الداخلية
 - 1416منً ؼازي عبد الحلٌم ابو
الحسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 11981

 - 1417حسن حسنً اسماعٌل ٌالوت شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ٌكون لرئٌس مجلس االداره و نائب رئٌس مجلس
االداره و العضو المنتدب منفردٌن اومجتمعٌن وبإسم الشركة حك تمثٌل الشركة والتولٌع على جمٌع عمود الشراء والبٌع والعمارات
والمنموالت والسٌارات والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك
التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع
االعمال العام و الخاص و اى نوع من المعامالت المالٌه مع البنون  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11981
 - 1418الصافً جمعه فتحً عبد
المعطً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌكون لرئٌس مجلس االداره و نائب رئٌس مجلس االداره و العضو المنتدب منفردٌن
اومجتمعٌن وبإسم الشركة حك تمثٌل الشركة والتولٌع على جمٌع عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع
على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى
و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى نوع
من المعامالت المالٌه مع البنون  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11981
 - 1419علً جمعه فتحً عبد
المعطً شركة مساهمة عضو منتدب ٌكون لرئٌس مجلس االداره و نائب رئٌس مجلس االداره و العضو المنتدب منفردٌن
اومجتمعٌن وبإسم الشركة حك تمثٌل الشركة والتولٌع على جمٌع عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع
على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى
و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى نوع
من المعامالت المالٌه مع البنون  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11981
 - 1421احمد دمحم ٌوسؾ عبد العلٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌكون لرئٌس مجلس االداره و نائب رئٌس مجلس االداره
و العضو المنتدب منفردٌن اومجتمعٌن وبإسم الشركة حك تمثٌل الشركة والتولٌع على جمٌع عمود الشراء والبٌع والعمارات
والمنموالت والسٌارات والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك
التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع
االعمال العام و الخاص و اى نوع من المعامالت المالٌه مع البنون  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11981
 - 1421منً ؼازي عبد الحلٌم ابو
الحسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌكون لرئٌس مجلس االداره و نائب رئٌس مجلس االداره و العضو المنتدب منفردٌن
اومجتمعٌن وبإسم الشركة حك تمثٌل الشركة والتولٌع على جمٌع عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع
على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى
و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى نوع
من المعامالت المالٌه مع البنون  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11981
 - 1422حسن حسنً اسماعٌل ٌالوت شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة و المصارؾ الخاصه و العامه و الهٌئات المالٌه
كالسحب و االٌداع و التولٌع على الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات
الضمان و االفراج عن رأس مال الشركه و لهم منفردٌن التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او
الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه العمود و المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و
مستخدمى الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11981
 - 1423الصافً جمعه فتحً عبد
المعطً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة و المصارؾ الخاصه و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على
الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال
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الشركه و لهم منفردٌن التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه
العمود و المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركه و تحدٌد
مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11981
 - 1424علً جمعه فتحً عبد
المعطً شركة مساهمة عضو منتدب و المصارؾ الخاصه و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على الشٌكات
بدون حد الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال الشركه و
لهم منفردٌن التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه العمود و
المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركه و تحدٌد مرتباتهم و
اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11981
 - 1425احمد دمحم ٌوسؾ عبد العلٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و المصارؾ الخاصه و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب
و االٌداع و التولٌع على الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و
االفراج عن رأس مال الشركه و لهم منفردٌن التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و
لهم اجراء و ابرام كافه العمود و المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى
الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11981
 - 1426منً ؼازي عبد الحلٌم ابو
الحسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و المصارؾ الخاصه و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على
الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال
الشركه و لهم منفردٌن التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه
العمود و المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركه و تحدٌد
مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11981
 - 1427حسن حسنً اسماعٌل ٌالوت شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة المبالػ و تحوٌلها و بٌع و تسدٌد كافه السندات
االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك الرهن و
االلتراض من البنون او اى جهات اخرى باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ :
 21181122برلم 11981
 - 1428الصافً جمعه فتحً عبد
المعطً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المبالػ و تحوٌلها و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود
و المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات
اخرى باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181122 :برلم 11981
 - 1429علً جمعه فتحً عبد
المعطً شركة مساهمة عضو منتدب المبالػ و تحوٌلها و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و
المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات اخرى
باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181122 :برلم 11981
 - 1431احمد دمحم ٌوسؾ عبد العلٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المبالػ و تحوٌلها و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و
التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك الرهن و االلتراض
من البنون او اى جهات اخرى باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ 21181122 :
برلم 11981
 - 1431منً ؼازي عبد الحلٌم ابو
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الحسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المبالػ و تحوٌلها و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و
المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات اخرى
باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181122 :برلم 11981
 - 1432كرٌم محمود عبد الفتاح محمود عبد هللا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تجدٌد عضوٌه مجلس االدارة بنفس التشكٌل
السابك الموجود بالنظام االساسى لعمد الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 3378
 - 1433محمود عبد الفتاح محمود عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد عضوٌه مجلس االدارة بنفس التشكٌل
السابك الموجود بالنظام االساسى لعمد الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 3378
 - 1434شٌناز عبد الفتاح دمحم بسٌونى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد عضوٌه مجلس االدارة بنفس التشكٌل السابك
الموجود بالنظام االساسى لعمد الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 3378
 - 1435امٌنة محمود عبد الفتاح محمود عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تجدٌد عضوٌه مجلس االدارة بنفس التشكٌل
السابك الموجود بالنظام االساسى لعمد الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 3378
 - 1436دمحم محمود جمعه عبد الؽنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 8859

 - 1437على دمحم محمود جمعه عبد الؽنى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181122 :
8859
 - 1438عاصم عبد المحسن جمعه عبد الؽنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181122 :
8859

برلم

برلم

 - 1439عالء احمد محمود جمعه عبد الؽنى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181122 :
8859

برلم

 - 1441دمحم محمود جمعه عبد الؽنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة ---
وذلن بنفس الصالحٌات السابمة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8859
 - 1441على دمحم محمود جمعه عبد الؽنى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة ---
وذلن بنفس الصالحٌات السابمة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8859
 - 1442عاصم عبد المحسن جمعه عبد الؽنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة ---
وذلن بنفس الصالحٌات السابمة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8859
 - 1443عالء احمد محمود جمعه عبد الؽنى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االدارة ---
وذلن بنفس الصالحٌات السابمة  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8859
 - 1444مى مصطفً دمحم دمحم فخرى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او
منفردٌن فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او
الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولهما مجمتعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11372
 - 1445مى مصطفً دمحم دمحم فخرى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات وصرفها واالفراج عن
راس المال وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ،ولهما حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها
العمارٌة ،ولهما حك التولٌع نٌابة عن الشركة علً عمود حوالة الدٌن ،وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن
باسم الشركة ولصالحها ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11372
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 - 1446مى مصطفً دمحم دمحم فخرى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة ل ولهما حك
توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181122 :برلم 11372
 - 1447عبدالعال احمد حسن دمحم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 6935

 - 1448جمال عبدالناصر البدرى ابو الحسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181122 :
6935

برلم

 - 1449حسن عبدالناصر البدرى ابو الحسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 6935

 - 1451دمحم عبد الناصر البدرى ابو الحسن شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181122 :
6935

برلم

 - 1451عبدالعال احمد حسن دمحم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب  ،تارٌخ 21181122 :
6935

برلم

 - 1452جمال عبدالناصر البدرى ابو الحسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 6935
 - 1453حسن عبدالناصر البدرى ابو الحسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 6935
 - 1454دمحم عبد الناصر البدرى ابو الحسن شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 6935
 - 1455عبدالعال احمد حسن دمحم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة لصالح رئٌس مجلس االدارة منفردا فتح الحسابات
وؼلمة بالبنون وااللتراض والرهن وحضور المزاٌدات امام جمٌع الجهات فى كل ماٌخص الشركة منفردا واالفراج عن راس مال
الشركة بالبنون  ،تارٌخ  21181122 :برلم 6935
 - 1456جمال عبدالناصر البدرى ابو الحسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لصالح رئٌس مجلس االدارة منفردا فتح
الحسابات وؼلمة بالبنون وااللتراض والرهن وحضور المزاٌدات امام جمٌع الجهات فى كل ماٌخص الشركة منفردا واالفراج عن
راس مال الشركة بالبنون  ،تارٌخ  21181122 :برلم 6935
 - 1457حسن عبدالناصر البدرى ابو الحسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لصالح رئٌس مجلس االدارة منفردا فتح
الحسابات وؼلمة بالبنون وااللتراض والرهن وحضور المزاٌدات امام جمٌع الجهات فى كل ماٌخص الشركة منفردا واالفراج عن
راس مال الشركة بالبنون  ،تارٌخ  21181122 :برلم 6935
 - 1458دمحم عبد الناصر البدرى ابو الحسن شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة لصالح رئٌس مجلس االدارة منفردا فتح
الحسابات وؼلمة بالبنون وااللتراض والرهن وحضور المزاٌدات امام جمٌع الجهات فى كل ماٌخص الشركة منفردا واالفراج عن
راس مال الشركة بالبنون  ،تارٌخ  21181122 :برلم 6935
 - 1459احمد وصفى محمود سعٌد شعبان شركة مساهمة مدٌر عام استماله  ،تارٌخ 21181122 :
 - 1461رمضان احمد دمحم رحٌم شركة مساهمة مدٌر عام استماله  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 161195

برلم 161195

 - 1461انطوان فرج مٌخائٌل ؼبلاير شركة مساهمة مدٌر عام استماله  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 161195

 - 1462كارم شرٌؾ محمود زهدى دمحم نظمى مرسى شركة مساهمة مدٌر عام استماله  ،تارٌخ 21181122 :
161195
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 - 1463احمد وصفى محمود سعٌد شعبان شركة مساهمة مدٌر عام لإلنتاج و التشؽٌل  ،تارٌخ 21181122 :
161195
 - 1464رمضان احمد دمحم رحٌم شركة مساهمة مدٌر عام لإلنتاج و التشؽٌل  ،تارٌخ 21181122 :

برلم

برلم 161195

 - 1465انطوان فرج مٌخائٌل ؼبلاير شركة مساهمة مدٌر عام لإلنتاج و التشؽٌل  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 161195

 - 1466كارم شرٌؾ محمود زهدى دمحم نظمى مرسى شركة مساهمة مدٌر عام لإلنتاج و التشؽٌل  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 161195
 - 1467احمد وصفى محمود سعٌد شعبان شركة مساهمة مدٌر عام للشئون المالٌه واالدارٌة  ،تارٌخ 21181122 :
161195
 - 1468رمضان احمد دمحم رحٌم شركة مساهمة مدٌر عام للشئون المالٌه واالدارٌة  ،تارٌخ 21181122 :

برلم

برلم 161195

 - 1469انطوان فرج مٌخائٌل ؼبلاير شركة مساهمة مدٌر عام للشئون المالٌه واالدارٌة  ،تارٌخ 21181122 :
161195

برلم

 - 1471كارم شرٌؾ محمود زهدى دمحم نظمى مرسى شركة مساهمة مدٌر عام للشئون المالٌه واالدارٌة  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 161195
 - 1471خالد حسن عبد الفتاح حسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌكون لرئٌس مجلس االداره و العضو المنتدب منفردٌن
اومجتمعٌن وبإسم الشركة حك تمثٌل الشركة والتولٌع على جمٌع عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع
على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى
و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى نوع
من المعامالت المالٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه و العامه  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1472عماد سٌنوت سالمه ابراهٌم شركة مساهمة عضو منتدب ٌكون لرئٌس مجلس االداره و العضو المنتدب منفردٌن
اومجتمعٌن وبإسم الشركة حك تمثٌل الشركة والتولٌع على جمٌع عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع
على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى
و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى نوع
من المعامالت المالٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه و العامه  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1473هانً محمود مختار ابو السعد شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ٌكون لرئٌس مجلس االداره و العضو المنتدب
منفردٌن اومجتمعٌن وبإسم الشركة حك تمثٌل الشركة والتولٌع على جمٌع عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات
والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر
العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و
اى نوع من المعامالت المالٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه و العامه  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1474هانً محمود معوض النجار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌكون لرئٌس مجلس االداره و العضو المنتدب منفردٌن
اومجتمعٌن وبإسم الشركة حك تمثٌل الشركة والتولٌع على جمٌع عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع
على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى
و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى نوع
من المعامالت المالٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه و العامه  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1475احمد السٌد احمد طلبه
ابراهٌم الشرلاوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌكون لرئٌس مجلس االداره و العضو المنتدب منفردٌن اومجتمعٌن وبإسم
الشركة حك تمثٌل الشركة والتولٌع على جمٌع عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على جمٌع عمود
االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى و جمٌع مكاتب
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التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى نوع من المعامالت
المالٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه و العامه  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1476خالد حسن عبد الفتاح حسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على
الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال
الشركه و لهم منفردٌن التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه
العمود و المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركه و تحدٌد
مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تحوٌلها و بٌع  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1477عماد سٌنوت سالمه ابراهٌم شركة مساهمة عضو منتدب و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على الشٌكات
بدون حد الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال الشركه و
لهم منفردٌن التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه العمود و
المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركه و تحدٌد مرتباتهم و
اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تحوٌلها و بٌع  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1478هانً محمود مختار ابو السعد شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع
على الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس
مال الشركه و لهم منفردٌن التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام
كافه العمود و المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركه و تحدٌد
مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تحوٌلها و بٌع  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1479هانً محمود معوض النجار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على
الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال
الشركه و لهم منفردٌن التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه
العمود و المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركه و تحدٌد
مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تحوٌلها و بٌع  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1481احمد السٌد احمد طلبه
ابراهٌم الشرلاوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على الشٌكات بدون حد
الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال الشركه و لهم
منفردٌن التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه العمود و
المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركه و تحدٌد مرتباتهم و
اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تحوٌلها و بٌع  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1481خالد حسن عبد الفتاح حسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع
العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات
اخرى باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر.
ٌلزم موافمه الجمعٌة العامه مسبما على بٌع االصول  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1482عماد سٌنوت سالمه ابراهٌم شركة مساهمة عضو منتدب و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود
و المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات
اخرى باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر.
ٌلزم موافمه الجمعٌة العامه مسبما على بٌع االصول  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1483هانً محمود مختار ابو السعد شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام
جمٌع العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك الرهن و االلتراض من البنون او اى
جهات اخرى باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر.
ٌلزم موافمه الجمعٌة العامه مسبما على بٌع االصول  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
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 - 1484هانً محمود معوض النجار شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع
العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات
اخرى باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر.
ٌلزم موافمه الجمعٌة العامه مسبما على بٌع االصول  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1485احمد السٌد احمد طلبه
ابراهٌم الشرلاوي شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشاركات
و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات اخرى باسم الشركه
و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر.
ٌلزم موافمه الجمعٌة العامه مسبما على بٌع االصول  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11972
 - 1486احمد وصفى محمود سعٌد شعبان شركة مساهمة مدٌر عام  -تم تفوٌض االستاذ /انطوان فرج مٌخائٌل ؼبلاير مدٌر
عام الشئون المالٌة و اإلدارٌة و األستاذ /كارم شرٌؾ محمود زهدى دمحم نظمى مرسى مدٌر عام االنتاج و التشؽٌل ( مجتمعٌن )
فً تمثٌل الشركة و إدارتها و التولٌع عنها لدي كافه الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و التعالد بؤسم و لصالح الشركة و تمثٌل
الشركة و التولٌع عنها لدي البنون و إجراء كافه العملٌات البنكٌة بما فٌها السحب و اإلٌداع و التظهٌر و فتح االعتمادات و إصدار
خطابات الضمان و إصدار و تحصٌل الشٌكات  ،تارٌخ  21181122 :برلم 161195
 - 1487رمضان احمد دمحم رحٌم شركة مساهمة مدٌر عام  -تم تفوٌض االستاذ /انطوان فرج مٌخائٌل ؼبلاير مدٌر عام الشئون
المالٌة و اإلدارٌة و األستاذ /كارم شرٌؾ محمود زهدى دمحم نظمى مرسى مدٌر عام االنتاج و التشؽٌل ( مجتمعٌن ) فً تمثٌل
الشركة و إدارتها و التولٌع عنها لدي كافه الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و التعالد بؤسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة و
التولٌع عنها لدي البنون و إجراء كافه العملٌات البنكٌة بما فٌها السحب و اإلٌداع و التظهٌر و فتح االعتمادات و إصدار خطابات
الضمان و إصدار و تحصٌل الشٌكات  ،تارٌخ  21181122 :برلم 161195
 - 1488انطوان فرج مٌخائٌل ؼبلاير شركة مساهمة مدٌر عام  -تم تفوٌض االستاذ /انطوان فرج مٌخائٌل ؼبلاير مدٌر عام
الشئون المالٌة و اإلدارٌة و األستاذ /كارم شرٌؾ محمود زهدى دمحم نظمى مرسى مدٌر عام االنتاج و التشؽٌل ( مجتمعٌن ) فً
تمثٌل الشركة و إدارتها و التولٌع عنها لدي كافه الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و التعالد بؤسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة
و التولٌع عنها لدي البنون و إجراء كافه العملٌات البنكٌة بما فٌها السحب و اإلٌداع و التظهٌر و فتح االعتمادات و إصدار خطابات
الضمان و إصدار و تحصٌل الشٌكات  ،تارٌخ  21181122 :برلم 161195
 - 1489كارم شرٌؾ محمود زهدى دمحم نظمى مرسى شركة مساهمة مدٌر عام  -تم تفوٌض االستاذ /انطوان فرج مٌخائٌل
ؼبلاير مدٌر عام الشئون المالٌة و اإلدارٌة و األستاذ /كارم شرٌؾ محمود زهدى دمحم نظمى مرسى مدٌر عام االنتاج و التشؽٌل
( مجتمعٌن ) فً تمثٌل الشركة و إدارتها و التولٌع عنها لدي كافه الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و التعالد بؤسم و لصالح
الشركة و تمثٌل الشركة و التولٌع عنها لدي البنون و إجراء كافه العملٌات البنكٌة بما فٌها السحب و اإلٌداع و التظهٌر و فتح
االعتمادات و إصدار خطابات الضمان و إصدار و تحصٌل الشٌكات  ،تارٌخ  21181122 :برلم 161195
 - 1491احمد وصفى محمود سعٌد شعبان شركة مساهمة مدٌر عام و الكٌمبٌاالت و السندات اإلذنٌة وفتح الحسابات البنكٌة باسم
الشركه وكذلن التولٌع االلكترونى لهم مجتمعٌن لدى كافه البنون وكافه التعامالت البنكٌة  -منح صالحٌات التولٌع عن الشركه لدى
كافه البنون بدون حد الصى والخاصه بتحوٌل االلكترونى لمرتبات العاملٌن بالشركة لالستاذ /انطوان فرج مٌخائٌل ؼبلاير مدٌر
عام الشئون المالٌة و اإلدارٌة منفردا واالبماء على كافه الصالحٌات االخرى كما هى دون تؽٌر  ،تارٌخ  21181122 :برلم
161195
 - 1491رمضان احمد دمحم رحٌم شركة مساهمة مدٌر عام و الكٌمبٌاالت و السندات اإلذنٌة وفتح الحسابات البنكٌة باسم الشركه
وكذلن التولٌع االلكترونى لهم مجتمعٌن لدى كافه البنون وكافه التعامالت البنكٌة  -منح صالحٌات التولٌع عن الشركه لدى كافه
البنون بدون حد الصى والخاصه بتحوٌل االلكترونى لمرتبات العاملٌن بالشركة لالستاذ /انطوان فرج مٌخائٌل ؼبلاير مدٌر عام
الشئون المالٌة و اإلدارٌة منفردا واالبماء على كافه الصالحٌات االخرى كما هى دون تؽٌر  ،تارٌخ  21181122 :برلم
161195

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

210

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 1492انطوان فرج مٌخائٌل ؼبلاير شركة مساهمة مدٌر عام و الكٌمبٌاالت و السندات اإلذنٌة وفتح الحسابات البنكٌة باسم
الشركه وكذلن التولٌع االلكترونى لهم مجتمعٌن لدى كافه البنون وكافه التعامالت البنكٌة  -منح صالحٌات التولٌع عن الشركه لدى
كافه البنون بدون حد الصى والخاصه بتحوٌل االلكترونى لمرتبات العاملٌن بالشركة لالستاذ /انطوان فرج مٌخائٌل ؼبلاير مدٌر
عام الشئون المالٌة و اإلدارٌة منفردا واالبماء على كافه الصالحٌات االخرى كما هى دون تؽٌر  ،تارٌخ  21181122 :برلم
161195
 - 1493كارم شرٌؾ محمود زهدى دمحم نظمى مرسى شركة مساهمة مدٌر عام و الكٌمبٌاالت و السندات اإلذنٌة وفتح الحسابات
البنكٌة باسم الشركه وكذلن التولٌع االلكترونى لهم مجتمعٌن لدى كافه البنون وكافه التعامالت البنكٌة  -منح صالحٌات التولٌع عن
الشركه لدى كافه البنون بدون حد الصى والخاصه بتحوٌل االلكترونى لمرتبات العاملٌن بالشركة لالستاذ /انطوان فرج مٌخائٌل
ؼبلاير مدٌر عام الشئون المالٌة و اإلدارٌة منفردا واالبماء على كافه الصالحٌات االخرى كما هى دون تؽٌر  ،تارٌخ :
 21181122برلم 161195
 - 1494حاتم عبد المنعم علً
ونس شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وتحدٌد صالحٌاتة لتكون على النحو التالى( :مجتمعون اومنفردون) فى
إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد
مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع
العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل  ،وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع
والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11837
 - 1495دمحم سعد علً الزمرانً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب وتحدٌد صالحٌاتة لتكون على النحو
التالى( :مجتمعون اومنفردون) فى إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل
وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل  ،وله حك شراء جمٌع
المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11837
 - 1496احمد عبد المنعم علً
ونس شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب وتحدٌد صالحٌاتة لتكون على النحو التالى( :مجتمعون اومنفردون)
فى إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة
وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام
جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل  ،وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات
والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11837
 - 1497حاتم عبد المنعم علً
ونس شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب االعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون  ،والتعامل مع
جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع
والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة (مجتمعون اومنفردون)  ،وبٌع المحالت التجارٌة
والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران فً المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه
العضو مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها وله حك  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11837
 - 1498دمحم سعد علً الزمرانً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب االعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح بها
إعتمادات بالبنون  ،والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من
المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة (مجتمعون
اومنفردون)  ،وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران فً المإسسات األخرى وال
ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه العضو مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها وله حك  ،تارٌخ  21181122 :برلم
11837
 - 1499احمد عبد المنعم علً
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ونس شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب االعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون ،
والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب
واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة (مجتمعون اومنفردون)  ،وبٌع المحالت
التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران فً المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال
إذا ولعه العضو مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها وله حك  ،تارٌخ  21181122 :برلم 11837
 - 1511حاتم عبد المنعم علً
ونس شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر .للسٌد رئٌس مجلس االدارة و
العضو المنتدب و السادة نائبى رئٌس مجلس االدارة و االعضاء المنتدبٌن مجتمعون أو منفردون  ، .تارٌخ  21181122 :برلم
11837
 - 1511دمحم سعد علً الزمرانً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر.
للسٌد رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب و السادة نائبى رئٌس مجلس االدارة و االعضاء المنتدبٌن مجتمعون أو منفردون ، .
تارٌخ  21181122 :برلم 11837
 - 1512احمد عبد المنعم علً
ونس شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر .للسٌد رئٌس مجلس االدارة و
العضو المنتدب و السادة نائبى رئٌس مجلس االدارة و االعضاء المنتدبٌن مجتمعون أو منفردون  ، .تارٌخ  21181122 :برلم
11837
 - 1513دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة
للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فى
هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال
العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام
الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1514دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة
للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فى
هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال
العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام
الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1515دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة
للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فى
هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال
العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام
الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1516دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة
للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فى
هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال
العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام
الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1517دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة
للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فى
هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال
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العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام
الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1518دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة
للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فى
هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال
العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام
الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1519مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1511مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1511مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1512مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1513مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1514مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1515احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
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ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1516احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1517احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1518احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1519مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1521مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1521دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة
للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فى
هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال
العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام
الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1522دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة
للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فى
هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال
العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام
الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1523احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
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ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1524احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1525احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1526احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات
الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد دمحم عبدالخالك السٌد ابو زٌان منفردا وٌمثل الشرٌن المتامن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة
والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1527دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة مع
البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او
بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1528دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة مع
البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او
بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1529دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة مع
البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او
بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1531دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة مع
البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او
بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1531دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة مع
البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او
بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1532دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة مع
البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او
بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1533مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
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 - 1534مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1535مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1536مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1537مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1538مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1539احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1541احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1541احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1542احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1543مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1544مصطفى أحمد دمحم عبدالعلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1545دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة مع
البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او
بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
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 - 1546دمحم عبد الخالك السٌد ابوزٌان شركة تضامن مدٌر و شرٌن االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة مع
البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او
بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1547احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1548احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1549احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1551احمد جابر حسنٌن سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن متخارج االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة
مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل
او بعض ماذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى  ،تارٌخ  21181122 :برلم 8219
 - 1551وائل كمال ٌوسؾ الطاهر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر و شرٌن ٌمثل المدٌران الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما (
مجتمعٌن او منفردٌن ) فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او
المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .
( مجتمعٌن او
وٌكون لكل من االستاذ  /وائل كمال ٌوسؾ الطاهر واالستاذ  /تامر كمال ٌوسؾ دمحم الطاهر مدٌرى الشركة
منفردٌن) حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح
الحسابات  ،تارٌخ  21181122 :برلم 6328
 - 1552تامر كمال ٌوسؾ دمحم الطاهر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر و شرٌن ٌمثل المدٌران الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما (
مجتمعٌن او منفردٌن ) فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او
المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .
( مجتمعٌن او
وٌكون لكل من االستاذ  /وائل كمال ٌوسؾ الطاهر واالستاذ  /تامر كمال ٌوسؾ دمحم الطاهر مدٌرى الشركة
منفردٌن) حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح
الحسابات  ،تارٌخ  21181122 :برلم 6328
 - 1553وائل كمال ٌوسؾ الطاهر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر و شرٌن واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة
وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى .
وٌكون لالستاذ  /وائل كمال ٌوسؾ الطاهر مدٌر الشركة ( منفردا ) إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة
وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌع
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد
او باالجل وله  ،تارٌخ  21181122 :برلم 6328
 - 1554تامر كمال ٌوسؾ دمحم الطاهر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر و شرٌن واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة
وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى .
وٌكون لالستاذ  /وائل كمال ٌوسؾ الطاهر مدٌر الشركة ( منفردا ) إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة
وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌع
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وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد
او باالجل وله  ،تارٌخ  21181122 :برلم 6328
 - 1555وائل كمال ٌوسؾ الطاهر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر و شرٌن حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت
والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض بضمان أصول الشركة وتمدٌم
الكفاالت وكل ذلن دون حد الصى  ,والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة باى
نوع من المعامالت المالٌة كالتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن راسمال الشركة  ,وبٌع المحالت التجارٌة
والعمارات والمنموالت والسٌارات وكذلن االشتران فى المإسسات  ،تارٌخ  21181122 :برلم 6328
 - 1556تامر كمال ٌوسؾ دمحم الطاهر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر و شرٌن حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع
والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض بضمان أصول
الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون حد الصى  ,والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ
والهٌئات المالٌة باى نوع من المعامالت المالٌة كالتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن راسمال الشركة  ,وبٌع
المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات وكذلن االشتران فى المإسسات  ،تارٌخ  21181122 :برلم 6328
 - 1557وائل كمال ٌوسؾ الطاهر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر و شرٌن االخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه
المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181122 :برلم 6328
 - 1558تامر كمال ٌوسؾ دمحم الطاهر ذات مسئولٌة محدودة مدٌر و شرٌن االخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا
ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181122 :برلم
6328
 - 1559ابراهٌم فتحى الزؼبى بكر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل
شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة  ،ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو
وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7148
 - 1561حسن دمحم احمد عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص
مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة  ،ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء
مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7148
 - 1561هانى دمحم رضوان دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص
مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة  ،ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء
مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7148
 - 1562ابراهٌم فتحى الزؼبى بكر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة توزٌع االختصاصات ومنح رئٌس مجلس االدارة والنائب
والعضو منفردٌن حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن منفردٌن وحضور المزٌدات
والمنماصات واالفراج عن رأس مال الشركة فى البنون  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7148
 - 1563حسن دمحم احمد عالم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة توزٌع االختصاصات ومنح رئٌس مجلس االدارة والنائب
والعضو منفردٌن حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن منفردٌن وحضور المزٌدات
والمنماصات واالفراج عن رأس مال الشركة فى البنون  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7148
 - 1564هانى دمحم رضوان دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة توزٌع االختصاصات ومنح رئٌس مجلس االدارة والنائب
والعضو منفردٌن حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن منفردٌن وحضور المزٌدات
والمنماصات واالفراج عن رأس مال الشركة فى البنون  ،تارٌخ  21181122 :برلم 7148
 - 1565دمحم محمود مدحت دمحم الولٌلى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181125 :
 - 1566مصطفى دمحم محمود الولٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181125 :
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 - 1567أمٌرة مصطفً دمحم الولٌلً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 5521

 - 1568سلمى محمود مدحت دمحم الولٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 5521

 - 1569دمحم محمود مدحت دمحم الولٌلى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب- -اعاده انتخاب وتعٌٌن وتشكٌل
مجلس االداره وبذات الصالحٌات السابمه ، .تارٌخ  21181125 :برلم 5521
 - 1571مصطفى دمحم محمود الولٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب- -اعاده انتخاب وتعٌٌن وتشكٌل
مجلس االداره وبذات الصالحٌات السابمه ، .تارٌخ  21181125 :برلم 5521
 - 1571أمٌرة مصطفً دمحم الولٌلً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب- -اعاده انتخاب وتعٌٌن وتشكٌل مجلس
االداره وبذات الصالحٌات السابمه ، .تارٌخ  21181125 :برلم 5521
 - 1572سلمى محمود مدحت دمحم الولٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب- -اعاده انتخاب وتعٌٌن وتشكٌل
مجلس االداره وبذات الصالحٌات السابمه ، .تارٌخ  21181125 :برلم 5521
 - 1573راجى دمحم صبحى ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 2779

 - 1574راجى دمحم صبحى ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 2779

 - 1575اشرؾ جابر دمحم المرادى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 2779

 - 1576اشرؾ جابر دمحم المرادى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 2779

 - 1577دمحم على دمحم ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 2779

 - 1578دمحم على دمحم ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 2779

 - 1579راجى دمحم صبحى ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌعدل حك األدارة و التولٌع ألى من أعضاء مجلس
األدارة مجتمعٌن أو منفردٌن و لهم تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و شركات المطاع العام و لطاع األعمال
العام و الخاص و جمٌع أعمال المعامالت البنكٌة مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة كالسحب و اإلٌداع و فتح و ؼلك
الحسابات و التولٌع على الشٌكات و لهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر و ٌكون للشرٌكٌن  /راجى دمحم صبحى إبراهٌم و
أشرؾ جابر دمحم المرادى مجتمعٌن حك التصرؾ بالبٌع أو الرهن ألى  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2779
 - 1581راجى دمحم صبحى ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌعدل حك األدارة و التولٌع ألى من أعضاء مجلس
األدارة مجتمعٌن أو منفردٌن و لهم تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و شركات المطاع العام و لطاع األعمال
العام و الخاص و جمٌع أعمال المعامالت البنكٌة مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة كالسحب و اإلٌداع و فتح و ؼلك
الحسابات و التولٌع على الشٌكات و لهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر و ٌكون للشرٌكٌن  /راجى دمحم صبحى إبراهٌم و
أشرؾ جابر دمحم المرادى مجتمعٌن حك التصرؾ بالبٌع أو الرهن ألى  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2779
 - 1581اشرؾ جابر دمحم المرادى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌعدل حك األدارة و التولٌع ألى من أعضاء مجلس األدارة
مجتمعٌن أو منفردٌن و لهم تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و شركات المطاع العام و لطاع األعمال العام و
الخاص و جمٌع أعمال المعامالت البنكٌة مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة كالسحب و اإلٌداع و فتح و ؼلك الحسابات و
التولٌع على الشٌكات و لهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر و ٌكون للشرٌكٌن  /راجى دمحم صبحى إبراهٌم و أشرؾ جابر
دمحم المرادى مجتمعٌن حك التصرؾ بالبٌع أو الرهن ألى  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2779
 - 1582اشرؾ جابر دمحم المرادى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌعدل حك األدارة و التولٌع ألى من أعضاء مجلس األدارة
مجتمعٌن أو منفردٌن و لهم تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و شركات المطاع العام و لطاع األعمال العام و
الخاص و جمٌع أعمال المعامالت البنكٌة مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة كالسحب و اإلٌداع و فتح و ؼلك الحسابات و
التولٌع على الشٌكات و لهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر و ٌكون للشرٌكٌن  /راجى دمحم صبحى إبراهٌم و أشرؾ جابر
دمحم المرادى مجتمعٌن حك التصرؾ بالبٌع أو الرهن ألى  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2779
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 - 1583دمحم على دمحم ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌعدل حك األدارة و التولٌع ألى من أعضاء مجلس األدارة
مجتمعٌن أو منفردٌن و لهم تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و شركات المطاع العام و لطاع األعمال العام و
الخاص و جمٌع أعمال المعامالت البنكٌة مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة كالسحب و اإلٌداع و فتح و ؼلك الحسابات و
التولٌع على الشٌكات و لهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر و ٌكون للشرٌكٌن  /راجى دمحم صبحى إبراهٌم و أشرؾ جابر
دمحم المرادى مجتمعٌن حك التصرؾ بالبٌع أو الرهن ألى  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2779
 - 1584دمحم على دمحم ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌعدل حك األدارة و التولٌع ألى من أعضاء مجلس األدارة
مجتمعٌن أو منفردٌن و لهم تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و شركات المطاع العام و لطاع األعمال العام و
الخاص و جمٌع أعمال المعامالت البنكٌة مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة كالسحب و اإلٌداع و فتح و ؼلك الحسابات و
التولٌع على الشٌكات و لهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر و ٌكون للشرٌكٌن  /راجى دمحم صبحى إبراهٌم و أشرؾ جابر
دمحم المرادى مجتمعٌن حك التصرؾ بالبٌع أو الرهن ألى  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2779
 - 1585راجى دمحم صبحى ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة من أصول الشركة و التولٌع على عمود التسهٌالت
األئتمانٌة من البنون و ؼٌرها و ٌكون لهما منفردٌن أو مجتمعٌن حك التنازل عن إخطارات تسجٌل المنتجات المسجلة بوزارة
الصحة المصرٌة  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2779
 - 1586راجى دمحم صبحى ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة من أصول الشركة و التولٌع على عمود التسهٌالت
األئتمانٌة من البنون و ؼٌرها و ٌكون لهما منفردٌن أو مجتمعٌن حك التنازل عن إخطارات تسجٌل المنتجات المسجلة بوزارة
الصحة المصرٌة  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2779
 - 1587اشرؾ جابر دمحم المرادى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من أصول الشركة و التولٌع على عمود التسهٌالت
األئتمانٌة من البنون و ؼٌرها و ٌكون لهما منفردٌن أو مجتمعٌن حك التنازل عن إخطارات تسجٌل المنتجات المسجلة بوزارة
الصحة المصرٌة  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2779
 - 1588اشرؾ جابر دمحم المرادى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من أصول الشركة و التولٌع على عمود التسهٌالت
األئتمانٌة من البنون و ؼٌرها و ٌكون لهما منفردٌن أو مجتمعٌن حك التنازل عن إخطارات تسجٌل المنتجات المسجلة بوزارة
الصحة المصرٌة  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2779
 - 1589دمحم على دمحم ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من أصول الشركة و التولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة
من البنون و ؼٌرها و ٌكون لهما منفردٌن أو مجتمعٌن حك التنازل عن إخطارات تسجٌل المنتجات المسجلة بوزارة الصحة
المصرٌة  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2779
 - 1591دمحم على دمحم ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من أصول الشركة و التولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة
من البنون و ؼٌرها و ٌكون لهما منفردٌن أو مجتمعٌن حك التنازل عن إخطارات تسجٌل المنتجات المسجلة بوزارة الصحة
المصرٌة  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2779
 - 1591احمد محى الدٌن سالمه الخولى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ولرئٌس مجلس االداره السٌد  /احمد
محى الدٌن سالمه الخولى والعضو المنتدب للشركة منفردا حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة ولرئٌس مجلس
االدارة والعضو المنتدب حك التعامل بؤسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال والمطاع الخاص وكافهة اشكالهم وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والعمود بكافة انواعها وله حك كفاله الؽٌر
وله منفردا ادارة الشركه وسٌر العمل فٌها والتولٌع نٌابه عنها فى كافه  ،تارٌخ  21181125 :برلم 5754
 - 1592احمد محى الدٌن سالمه الخولى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب العمود واالوراق وله كافه
الصالحٌات فى تمثٌل الشركه امام المضاء والؽٌر وامام كافه الجهات ىالحكومٌه واالخرى وله حك البٌع والشراء بما فٌها جمٌع
اصول الشركه الثابته والمنموله وله حك االلتراض والتولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع من جمٌع حسابات الشركه لدى البنون
بدون حدود لصوى وله حك الموافمه على المروض والرهن وترتٌب الحموق العٌنٌه بكافه انواعها وكذلن حواالت الحك وحوالت
الدٌن وتمثٌل الشركه امام البنون والتسهٌالت االئتمانٌه بدون حدود مالٌه لصوى وله الحك  ،تارٌخ  21181125 :برلم 5754
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 - 1593احمد محى الدٌن سالمه الخولى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء
الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام
كافة العمود والمشاركة فى الثفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من
سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والودائع وكافة صور التعامل مع
جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن اؼراضها ولة الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل ما سبك او بعض ما
ذكر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 5754
 - 1594دمحم احمد دمحم بسٌونى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181125 :
 - 1595على سٌد على حلوه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 5546
برلم 5546

 - 1596دمحم احمد دمحم بسٌونى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه مصر للتؤمٌن بدال من السٌد االستاذ /على سٌد
على حلوة  ،تارٌخ  21181125 :برلم 5546
 - 1597على سٌد على حلوه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركه مصر للتؤمٌن بدال من السٌد االستاذ /على سٌد
على حلوة  ،تارٌخ  21181125 :برلم 5546
 - 1598ابراهٌم خضرى دمحم عطٌة ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عاللات عامة ٌمثل المدٌران الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما
( مجتمعٌن أو منفردٌن ) فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل معها فٌما عدا مااحتفظ به صراحة عمد الشركة أو
المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة
ولهما ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل
وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌة التجارٌة  ،تارٌخ  21181126 :برلم 6854
 - 1599دمحم ٌوسؾ دباغ ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ٌمثل المدٌران الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما ( مجتمعٌن أو
منفردٌن ) فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل معها فٌما عدا مااحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو
الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة
ولهما ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل
وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌة التجارٌة  ،تارٌخ  21181126 :برلم 6854
 - 1611دمحم على النعٌمى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌران الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما ( مجتمعٌن أو منفردٌن
) فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل معها فٌما عدا مااحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة
ولهما ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل
وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌة التجارٌة  ،تارٌخ  21181126 :برلم 6854
 - 1611ابراهٌم خضرى دمحم عطٌة ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عاللات عامة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل .
ولهما ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون
والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات
واالفراج عن رأسمال الشركة  ،وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات
األخرى والٌكون التصرؾ ملزما ً  ،تارٌخ  21181126 :برلم 6854
 - 1612دمحم ٌوسؾ دباغ ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت
الشركة بالنمد واالجل .

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

221

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

جهاز تنمية التجارة الداخلية

ولهما ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون
والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات
واالفراج عن رأسمال الشركة  ،وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات
األخرى والٌكون التصرؾ ملزما ً  ،تارٌخ  21181126 :برلم 6854
 - 1613دمحم على النعٌمى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة
بالنمد واالجل .
ولهما ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون
والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات
واالفراج عن رأسمال الشركة  ،وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات
األخرى والٌكون التصرؾ ملزما ً  ،تارٌخ  21181126 :برلم 6854
 - 1614ابراهٌم خضرى دمحم عطٌة ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عاللات عامة للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى
ٌتعامل بها .
ولهم ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر  ، .تارٌخ 21181126 :

برلم 6854

 - 1615دمحم ٌوسؾ دباغ ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها .
ولهم ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر  ، .تارٌخ 21181126 :

برلم 6854

 - 1616دمحم على النعٌمى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها .
ولهم ( مجتمعٌن أو منفردٌن ) حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر  ، .تارٌخ 21181126 :

برلم 6854

 - 1617ابراهٌم خضرى دمحم عطٌة ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عاللات عامة مدٌرا ً للعاللات العامة والتسوٌك فمط الؼٌر ،
تارٌخ  21181126 :برلم 6854
 - 1618دمحم ٌوسؾ دباغ ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام مدٌرا ً للعاللات العامة والتسوٌك فمط الؼٌر  ،تارٌخ 21181126 :
برلم 6854
 - 1619دمحم على النعٌمى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر مدٌرا ً للعاللات العامة والتسوٌك فمط الؼٌر  ،تارٌخ 21181126 :
برلم 6854
 - 1611عالء عبد الرحٌم عبد العظٌم
عبد الجلٌل شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181126 :

برلم 11811

 - 1611عبد الفتاح فوزي عبد الفتاح
محمود نافع شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181126 :

برلم 11811

 - 1612دمحم السٌد امٌن حسٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181126 :

برلم 11811

 - 1613عالء عبد الرحٌم عبد العظٌم
عبد الجلٌل شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة فوضت ادارة الشركة كال من السٌد  /رئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس
مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االفراج عن راس المال المودع لدى البنن.
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تعٌٌن السٌد /عالء عبد الرحٌم عبد العظٌم عبد الجلٌل نائب رئٌس مجلس االدارةعن الشركة للمثول امام وزارة النمل
-2
لطاع النمل البحرى ادارة التراخٌص فى هذا الصدد وله فى ذلن كافة الصالحٌات فى التولٌع على التعهدات وااللرارات وجمٌع
المستندات الخاصة باصدار ترخٌص النمل البحرى الخاص بالشركة.
تفوٌض السٌد /دمحم فاروق مرسى السٌد  ،تارٌخ 21181126 :

برلم 11811

 - 1614عبد الفتاح فوزي عبد الفتاح
محمود نافع شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة فوضت ادارة الشركة كال من السٌد  /رئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس
االدارة والعضو المنتدب فى االفراج عن راس المال المودع لدى البنن.
تعٌٌن السٌد /عالء عبد الرحٌم عبد العظٌم عبد الجلٌل نائب رئٌس مجلس االدارةعن الشركة للمثول امام وزارة النمل
-2
لطاع النمل البحرى ادارة التراخٌص فى هذا الصدد وله فى ذلن كافة الصالحٌات فى التولٌع على التعهدات وااللرارات وجمٌع
المستندات الخاصة باصدار ترخٌص النمل البحرى الخاص بالشركة.
تفوٌض السٌد /دمحم فاروق مرسى السٌد  ،تارٌخ 21181126 :

برلم 11811

 - 1615دمحم السٌد امٌن حسٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة فوضت ادارة الشركة كال من السٌد  /رئٌس مجلس االدارة
ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االفراج عن راس المال المودع لدى البنن.
تعٌٌن السٌد /عالء عبد الرحٌم عبد العظٌم عبد الجلٌل نائب رئٌس مجلس االدارةعن الشركة للمثول امام وزارة النمل
-2
لطاع النمل البحرى ادارة التراخٌص فى هذا الصدد وله فى ذلن كافة الصالحٌات فى التولٌع على التعهدات وااللرارات وجمٌع
المستندات الخاصة باصدار ترخٌص النمل البحرى الخاص بالشركة.
تفوٌض السٌد /دمحم فاروق مرسى السٌد  ،تارٌخ 21181126 :

برلم 11811

 - 1616عالء عبد الرحٌم عبد العظٌم
عبد الجلٌل شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة فى تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله فى هذا الحك فى التعامل
باسمهاوفى التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة وله اٌضا حك االلتراض او الرهن لصالح اؼراض الشركة وباسمها وله الحك فى
ابرام كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن أؼراض الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال العام والخاص وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وحك التعامل مع جمٌع البنون من سحب
وإٌداع وفتح الحسابات باسم الشركة وحك  ،تارٌخ  21181126 :برلم 11811
 - 1617عبد الفتاح فوزي عبد الفتاح
محمود نافع شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة فى تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله فى هذا الحك فى التعامل باسمهاوفى
التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة وله اٌضا حك االلتراض او الرهن لصالح اؼراض الشركة وباسمها وله الحك فى ابرام كافة
العمود والمعامالت الداخلة ضمن أؼراض الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع
االعمال العام والخاص وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وحك التعامل مع جمٌع البنون من سحب وإٌداع
وفتح الحسابات باسم الشركة وحك  ،تارٌخ  21181126 :برلم 11811
 - 1618دمحم السٌد امٌن حسٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة فى تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله فى هذا الحك فى
التعامل باسمهاوفى التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة وله اٌضا حك االلتراض او الرهن لصالح اؼراض الشركة وباسمها وله
الحك فى ابرام كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن أؼراض الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وحك التعامل مع جمٌع
البنون من سحب وإٌداع وفتح الحسابات باسم الشركة وحك  ،تارٌخ  21181126 :برلم 11811
 - 1619عالء عبد الرحٌم عبد العظٌم
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عبد الجلٌل شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة التولٌع على الشٌكات وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد واآلجل وحك التولٌع فى المسائل المالٌة واالدارٌة وله حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة
االعمال المصرفٌة واالدارٌة وله حك البٌع والشراء باسم الشركة وحك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والتوثٌك ( .على ان ٌسبك
بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامه المسبمة )  ،تارٌخ  21181126 :برلم 11811
 - 1621عبد الفتاح فوزي عبد الفتاح
محمود نافع شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التولٌع على الشٌكات وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد واآلجل وحك التولٌع فى المسائل المالٌة واالدارٌة وله حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وكافة
االعمال المصرفٌة واالدارٌة وله حك البٌع والشراء باسم الشركة وحك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والتوثٌك ( .على ان ٌسبك
بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامه المسبمة )  ،تارٌخ  21181126 :برلم 11811
 - 1621دمحم السٌد امٌن حسٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التولٌع على الشٌكات وإبرام كافة العمود والمشارطات
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واآلجل وحك التولٌع فى المسائل المالٌة واالدارٌة وله حك المصادلة على الحسابات
المدٌنة والدائنة وكافة االعمال المصرفٌة واالدارٌة وله حك البٌع والشراء باسم الشركة وحك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى
والتوثٌك ( .على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامه المسبمة )  ،تارٌخ  21181126 :برلم 11811
 - 1622فاستو بٌٌرو كارلو اورتٌلً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تجدٌد مده عضوٌه مجلس االدارة لمدة
ثالث سنوات بنفسالصالحٌات الواردة فى السجل التجارى  ،تارٌخ  21181126 :برلم 166117
 - 1623رزق شعبان إسماعٌل إسماعٌل ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد
(منفردا) اوسع السلطات الدراة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة
للجمعٌة العامة و اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً
الشركة.وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة
وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً  ،تارٌخ  21181126 :برلم 11111
 - 1624رزق شعبان إسماعٌل إسماعٌل ذات مسئولٌة محدودة مدٌر تتعلك بمعمالت الشركة بالنمد او باالجل  ،وله حك شراء
جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت واإللراض بطرٌك االعتمادات والتعامل مع البنون بالسحب واإلٌداع والتولٌع على
الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها .أما المروض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون
والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن اإلشتران فً المإسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة
والمنمولة فال ٌجوز إجراإها إال بعد موافمة الجمعٌة بؤؼلبٌة  ،تارٌخ  21181126 :برلم 11111
 - 1625رزق شعبان إسماعٌل إسماعٌل ذات مسئولٌة محدودة مدٌر الشركاء الحائزة لثالثة أرباع رأس المال وال ٌكون
التصرؾ ملزما إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها وله حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر  ،تارٌخ :
 21181126برلم 11111
 - 1626نجٌب دمحم مسعود شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181126 :

برلم 4239

 - 1627نجٌب دمحم مسعود شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181126 :

برلم 4239

 - 1628عبد الباسط سالم دمحم برؼش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181126 :
4239

برلم

 - 1629عبد الباسط سالم دمحم برؼش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181126 :
4239

برلم

 - 1631السٌد عبد المعطى السٌد المحرلاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181126 :
4239
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 - 1631السٌد عبد المعطى السٌد المحرلاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181126 :
4239

برلم

 - 1632فاطمه ابراهٌم احمد مملد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181126 :

برلم 4239

 - 1633فاطمه ابراهٌم احمد مملد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181126 :

برلم 4239

 - 1634نجٌب دمحم مسعود شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تبمى صالحٌات رئٌس مجلس االدارة كما هى
دون تعدٌل  ،تارٌخ  21181126 :برلم 4239
 - 1635نجٌب دمحم مسعود شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تبمى صالحٌات رئٌس مجلس االدارة كما هى
دون تعدٌل  ،تارٌخ  21181126 :برلم 4239
 - 1636عبد الباسط سالم دمحم برؼش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تبمى صالحٌات رئٌس مجلس االدارة
كما هى دون تعدٌل  ،تارٌخ  21181126 :برلم 4239
 - 1637عبد الباسط سالم دمحم برؼش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تبمى صالحٌات رئٌس مجلس االدارة
كما هى دون تعدٌل  ،تارٌخ  21181126 :برلم 4239
 - 1638السٌد عبد المعطى السٌد المحرلاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تبمى صالحٌات رئٌس مجلس االدارة كما هى
دون تعدٌل  ،تارٌخ  21181126 :برلم 4239
 - 1639السٌد عبد المعطى السٌد المحرلاوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تبمى صالحٌات رئٌس مجلس االدارة كما هى
دون تعدٌل  ،تارٌخ  21181126 :برلم 4239
 - 1641فاطمه ابراهٌم احمد مملد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تبمى صالحٌات رئٌس مجلس االدارة كما هى دون تعدٌل
 ،تارٌخ  21181126 :برلم 4239
 - 1641فاطمه ابراهٌم احمد مملد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تبمى صالحٌات رئٌس مجلس االدارة كما هى دون تعدٌل
 ،تارٌخ  21181126 :برلم 4239
 - 1642مٌنا صدلى خلؾ ؼطاس شركة مساهمة مدٌر عام التخلٌص الجمركى بالشركة على أن تكون ٌ---كون للسٌد  /مٌنا
صدلى خلؾ ؼطاس مدٌر عام التخلٌص الجمركى بالشركة أوسع السلطات لتمثٌل
الشركة و التولٌع نٌـابة عنها و ذلن فى السٌر بشهادات اإلجراءات الممٌدة بإسم الشركة أو وكالتها أو
مناولتها أو المفــوضة بشؤنها امام مصلحة الجمارن باألسكندرٌة و الدخٌلة و جمرن السوٌس و العٌن
السخنة و جمارن بورسعٌد و جمٌع جهات العرض الرلابٌة للصادرات و الواردات و الحجرالصحى
و الحجر الزراعى و كذلن جمٌع التوكٌالت المالحٌة و  ،تارٌخ 21181126 :

برلم 9551

 - 1643مٌنا صدلى خلؾ ؼطاس شركة مساهمة مدٌر عام إستالم المشمول و جمرن المطار باألسكندرٌة
و الماهرة و كل ما ٌتعلك بالشحنات و الرسائل الواردة من الخارج و المصدرة إلى الخارج و تمثٌل
الشركة أمام المصنفات الفنٌة و المطــــبوعات و أمن الدولة فٌما ٌتعلك بالعرض علٌهم و أمام شركة
األسكندرٌة لمحطات الحاوٌات الدولٌة و مطــار برج العرب و المنطمة الحرة و التمدٌم لعمــل شهادات
المنشؤ و الشهادات الزراعٌة و إستالمها و إستالم المشمول من شركة األسكندرٌة لتداول الحاوٌات و له
الحك فى تمثٌل الشركة و التولٌع  ،تارٌخ 21181126 :

برلم 9551
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 - 1644مٌنا صدلى خلؾ ؼطاس شركة مساهمة مدٌر عام نٌابة عنها فى تسلٌم و تسلم الشٌكات و األوراق و المستندات فى
كافة
الجهات السابمة و تسوٌة األمانات و المنالضات أمام تلن الجهات و لـــه الحك فى توكٌل الؽٌر فى كــل
أو بعض ما ذكر  ،تارٌخ 21181126 :

برلم 9551

 - 1645على السٌد احمد فراج شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وله كافه صالحٌات رئٌس مجلس االدارة  ،تارٌخ :
 21181126برلم 4983
 - 1646خالد محمود السٌد دمحم دمحم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة "
وعلً ان ٌكون -:

الموافمة علً تعدٌل اختصاصات مجلس االدارة

حك التولٌع عن الشركة وبحد ادنً تولٌعٌن مجتمعٌن للسادة  /خالد محمود السٌد دمحم  -رئٌس مجلس االدارة ومصطفً
أ-
حبٌب عبد العزٌز عوده  -عضو مجلس االدارة و والسٌد /دمحم صبحً جابر عطٌفً نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فً
التعامالت امام البنون وفً االٌداع والسحب من حساب الشركة  ،وحك التولٌع علً شٌكات الشركة وتحصٌلها وفتح حسابات
الشركة وؼلمها واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامالت  ،تارٌخ  21181127 :برلم 12118
 - 1647مصطفى حبٌب عبد العزٌز عوده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة " الموافمة علً تعدٌل اختصاصات مجلس االدارة
وعلً ان ٌكون -:
حك التولٌع عن الشركة وبحد ادنً تولٌعٌن مجتمعٌن للسادة  /خالد محمود السٌد دمحم  -رئٌس مجلس االدارة ومصطفً
أ-
حبٌب عبد العزٌز عوده  -عضو مجلس االدارة و والسٌد /دمحم صبحً جابر عطٌفً نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فً
التعامالت امام البنون وفً االٌداع والسحب من حساب الشركة  ،وحك التولٌع علً شٌكات الشركة وتحصٌلها وفتح حسابات
الشركة وؼلمها واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامالت  ،تارٌخ  21181127 :برلم 12118
 - 1648دمحم صبحً جابر عطٌفً دمحم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب "
اختصاصات مجلس االدارة وعلً ان ٌكون -:

الموافمة علً تعدٌل

حك التولٌع عن الشركة وبحد ادنً تولٌعٌن مجتمعٌن للسادة  /خالد محمود السٌد دمحم  -رئٌس مجلس االدارة ومصطفً
أ-
حبٌب عبد العزٌز عوده  -عضو مجلس االدارة و والسٌد /دمحم صبحً جابر عطٌفً نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فً
التعامالت امام البنون وفً االٌداع والسحب من حساب الشركة  ،وحك التولٌع علً شٌكات الشركة وتحصٌلها وفتح حسابات
الشركة وؼلمها واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامالت  ،تارٌخ  21181127 :برلم 12118
 - 1649خالد محمود السٌد دمحم دمحم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة البنكٌة االخري وحك االلتراض ولهم حك تفوٌض او
توكٌل الؽٌر لكل او بعض ماذكر وكافة الصالحٌات االخري التً ٌخولها لهم المانون .
لرئٌس مجلس االدارة السٌد  /خالد محمود السٌد دمحم ونائب رئٌس مجلس االدارة السٌد  /دمحم صبحً جابر عطٌفً
ب-
مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع علً عمود الشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمعدات وتؤجٌر
ممتلكات الشركة وأستئجار العمارات والمنموالت ،والتولٌع علً كافة عمود البٌع والشراء وكافة العمود األخري امام  ،تارٌخ :
 21181127برلم 12118
 - 1651مصطفى حبٌب عبد العزٌز عوده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة البنكٌة االخري وحك االلتراض ولهم حك تفوٌض
او توكٌل الؽٌر لكل او بعض ماذكر وكافة الصالحٌات االخري التً ٌخولها لهم المانون .
لرئٌس مجلس االدارة السٌد  /خالد محمود السٌد دمحم ونائب رئٌس مجلس االدارة السٌد  /دمحم صبحً جابر عطٌفً
ب-
مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع علً عمود الشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمعدات وتؤجٌر
ممتلكات الشركة وأستئجار العمارات والمنموالت ،والتولٌع علً كافة عمود البٌع والشراء وكافة العمود األخري امام  ،تارٌخ :
 21181127برلم 12118
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 - 1651دمحم صبحً جابر عطٌفً دمحم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب البنكٌة االخري وحك االلتراض
ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر لكل او بعض ماذكر وكافة الصالحٌات االخري التً ٌخولها لهم المانون .
لرئٌس مجلس االدارة السٌد  /خالد محمود السٌد دمحم ونائب رئٌس مجلس االدارة السٌد  /دمحم صبحً جابر عطٌفً
ب-
مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع علً عمود الشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمعدات وتؤجٌر
ممتلكات الشركة وأستئجار العمارات والمنموالت ،والتولٌع علً كافة عمود البٌع والشراء وكافة العمود األخري امام  ،تارٌخ :
 21181127برلم 12118
 - 1652خالد محمود السٌد دمحم دمحم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الشهر العماري ولهم الحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات التجارٌة ،وابرام العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل
ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وتمثٌلها امام جهاز مدٌنة برج العرب والتؤمٌنات االجتماعٌة ومكتب العمل ولهم
حك تفوٌض او توكٌل لكل او بعض ماذكر وكافة الصالحٌات االخري التً ٌخولها لهم المانون ،وللسٌد  /دمحم صبحً جابر عطٌفً -
نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مسئولٌة  ،تارٌخ  21181127 :برلم 12118
 - 1653مصطفى حبٌب عبد العزٌز عوده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشهر العماري ولهم الحك لبض ودفع المبالػ
وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات التجارٌة ،وابرام العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او
باالجل ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وتمثٌلها امام جهاز مدٌنة برج العرب والتؤمٌنات االجتماعٌة ومكتب
العمل ولهم حك تفوٌض او توكٌل لكل او بعض ماذكر وكافة الصالحٌات االخري التً ٌخولها لهم المانون ،وللسٌد  /دمحم صبحً
جابر عطٌفً  -نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مسئولٌة  ،تارٌخ  21181127 :برلم 12118
 - 1654دمحم صبحً جابر عطٌفً دمحم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب الشهر العماري ولهم الحك لبض
ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات التجارٌة ،وابرام العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت
الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وتمثٌلها امام جهاز مدٌنة برج العرب والتؤمٌنات
االجتماعٌة ومكتب العمل ولهم حك تفوٌض او توكٌل لكل او بعض ماذكر وكافة الصالحٌات االخري التً ٌخولها لهم المانون
،وللسٌد  /دمحم صبحً جابر عطٌفً  -نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مسئولٌة  ،تارٌخ  21181127 :برلم
12118
 - 1655خالد محمود السٌد دمحم دمحم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة متابعة العملٌة االنتؤجٌة واألبحاث والتطوٌر وله الحك فً
تعٌن كامل الهٌكل الوظٌفً وتحدٌد رواتبهم ومكافاتهم  ،تارٌخ  21181127 :برلم 12118
 - 1656مصطفى حبٌب عبد العزٌز عوده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة متابعة العملٌة االنتؤجٌة واألبحاث والتطوٌر وله
الحك فً تعٌن كامل الهٌكل الوظٌفً وتحدٌد رواتبهم ومكافاتهم  ،تارٌخ  21181127 :برلم 12118
 - 1657دمحم صبحً جابر عطٌفً دمحم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب متابعة العملٌة االنتؤجٌة واألبحاث
والتطوٌر وله الحك فً تعٌن كامل الهٌكل الوظٌفً وتحدٌد رواتبهم ومكافاتهم  ،تارٌخ  21181127 :برلم 12118
 - 1658حسٌن سعد عبد الرحٌم حسٌن شركة مساهمة مدٌر فرع منتدب  ،تارٌخ 21181127 :

برلم 6327

 - 1659احمد دمحم احمد راؼب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181127 :

برلم 6327

 - 1661حسٌن سعد عبد الرحٌم حسٌن شركة مساهمة مدٌر فرع الكائن فى 25 :ش سانت جٌنى مع ش االسماعٌلٌة  -رشدى -
سٌدى جابر  -االسكندرٌة  -وٌكون للسٌد /حسٌن سعد عبد الرحٌم حسٌن مدٌر حك التولٌع باسم الشركة ولصالحها امام جمٌع
الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
وٌكون حك االدارة والتولٌع للسٌد  /احمد دمحم احمد راؼب ( عضو مجلس االدارة المنتدب ) مجتمع مع اى عضو من اعضاء
محجلس االدارة فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والسحب واالٌداع وااللتراض وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن راسمال
الشركة وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  ،تارٌخ  21181127 :برلم 6327
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 - 1661احمد دمحم احمد راؼب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الكائن فى 25 :ش سانت جٌنى مع ش االسماعٌلٌة  -رشدى -
سٌدى جابر  -االسكندرٌة  -وٌكون للسٌد /حسٌن سعد عبد الرحٌم حسٌن مدٌر حك التولٌع باسم الشركة ولصالحها امام جمٌع
الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
وٌكون حك االدارة والتولٌع للسٌد  /احمد دمحم احمد راؼب ( عضو مجلس االدارة المنتدب ) مجتمع مع اى عضو من اعضاء
محجلس االدارة فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والسحب واالٌداع وااللتراض وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن راسمال
الشركة وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  ،تارٌخ  21181127 :برلم 6327
 - 1662هناء فرج عبد العاطً دمحم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة منح رئٌس مجلس الالادارة الصالحٌات التالٌة -:
-1فتح الحسابات لدى البنون والتعامل مع كافه الجهات والهٌئات والمصالح
-2تفوٌض رئٌس المجلس فى التولٌع على عمود البٌع والشراء للمعدات واالجهزة الالزمة لتشكٌل الشركة واتخاذ لرارات مباشرة
باالحالل والتجدٌد لذلن المعدات  ،تارٌخ  21181127 :برلم 11619
 - 1663جمال الدٌن دمحم ٌالوت حسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة منتدب -ممثال عن شركة توكٌالت باروٌل اٌه اس-فى
عاللتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة،
وعلى األخص تعٌٌن وولؾ ،وعزل مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع
وتسدٌد كافة السندات األذونٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل
وشراء جمٌع المواد والمهمات وال بضائع والمنموالت وله أن  ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1664اجو ابراهام توماس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب -ممثال عن شركة توكٌالت باروٌل اٌه اس-فى عاللتها
مع الؽٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة ،وعلى
األخص تعٌٌن وولؾ ،وعزل مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات األذونٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وشراء
جمٌع المواد والمهمات وال بضائع والمنموالت وله أن  ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1665بٌٌر اوال سٌمنسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب -ممثال عن شركة توكٌالت باروٌل اٌه اس-فى عاللتها مع
الؽٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة ،وعلى
األخص تعٌٌن وولؾ ،وعزل مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات األذونٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وشراء
جمٌع المواد والمهمات وال بضائع والمنموالت وله أن  ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1666سوندرى اجٌر ،نروٌجً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب -ممثال عن شركة توكٌالت باروٌل اٌه اس-فى
عاللتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة،
وعلى األخص تعٌٌن وولؾ ،وعزل مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع
وتسدٌد كافة السندات األذونٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل
وشراء جمٌع المواد والمهمات وال بضائع والمنموالت وله أن  ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1667ؼاده عوض ابراهٌم صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب -ممثال عن شركة توكٌالت باروٌل اٌه اس-فى
عاللتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة،
وعلى األخص تعٌٌن وولؾ ،وعزل مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع
وتسدٌد كافة السندات األذونٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل
وشراء جمٌع المواد والمهمات وال بضائع والمنموالت وله أن  ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1668عبٌر وائل صدٌك لهٌطه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب -ممثال عن شركة توكٌالت باروٌل اٌه اس-فى
عاللتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة،
وعلى األخص تعٌٌن وولؾ ،وعزل مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع
وتسدٌد كافة السندات األذونٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل
وشراء جمٌع المواد والمهمات وال بضائع والمنموالت وله أن  ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
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 - 1669جمال الدٌن دمحم ٌالوت حسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمترض بطرٌك فتح االعتمادات وله كذلن سلطة
االلتراض من البنون وؼٌرها وله الحك فً تفوٌض ؼٌره فً التولٌع باسم الشركة بالبنون وله مباشرة المشترٌات والمبادالت وبٌع
وشراء المحال التجارٌة والسٌارات على اختالؾ أنواعها ،وله وله حك كفالة الؽٌر
وله االشتران فً المإسسات األخرى التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و توكٌل الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات.
 ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1671اجو ابراهام توماس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمترض بطرٌك فتح االعتمادات وله كذلن سلطة االلتراض من
البنون وؼٌرها وله الحك فً تفوٌض ؼٌره فً التولٌع باسم الشركة بالبنون وله مباشرة المشترٌات والمبادالت وبٌع وشراء المحال
التجارٌة والسٌارات على اختالؾ أنواعها ،وله وله حك كفالة الؽٌر
وله االشتران فً المإسسات األخرى التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و توكٌل الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات.
 ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1671بٌٌر اوال سٌمنسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمترض بطرٌك فتح االعتمادات وله كذلن سلطة االلتراض من
البنون وؼٌرها وله الحك فً تفوٌض ؼٌره فً التولٌع باسم الشركة بالبنون وله مباشرة المشترٌات والمبادالت وبٌع وشراء المحال
التجارٌة والسٌارات على اختالؾ أنواعها ،وله وله حك كفالة الؽٌر
وله االشتران فً المإسسات األخرى التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و توكٌل الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات.
 ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1672سوندرى اجٌر ،نروٌجً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمترض بطرٌك فتح االعتمادات وله كذلن سلطة االلتراض
من البنون وؼٌرها وله الحك فً تفوٌض ؼٌره فً التولٌع باسم الشركة بالبنون وله مباشرة المشترٌات والمبادالت وبٌع وشراء
المحال التجارٌة والسٌارات على اختالؾ أنواعها ،وله وله حك كفالة الؽٌر
وله االشتران فً المإسسات األخرى التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و توكٌل الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات.
 ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1673ؼاده عوض ابراهٌم صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمترض بطرٌك فتح االعتمادات وله كذلن سلطة
االلتراض من البنون وؼٌرها وله الحك فً تفوٌض ؼٌره فً التولٌع باسم الشركة بالبنون وله مباشرة المشترٌات والمبادالت وبٌع
وشراء المحال التجارٌة والسٌارات على اختالؾ أنواعها ،وله وله حك كفالة الؽٌر
وله االشتران فً المإسسات األخرى التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و توكٌل الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات.
 ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1674عبٌر وائل صدٌك لهٌطه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمترض بطرٌك فتح االعتمادات وله كذلن سلطة االلتراض
من البنون وؼٌرها وله الحك فً تفوٌض ؼٌره فً التولٌع باسم الشركة بالبنون وله مباشرة المشترٌات والمبادالت وبٌع وشراء
المحال التجارٌة والسٌارات على اختالؾ أنواعها ،وله وله حك كفالة الؽٌر
وله االشتران فً المإسسات األخرى التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و توكٌل الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات.
 ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1675جمال الدٌن دمحم ٌالوت حسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثالً عن شركة توكٌالت باروٌل أٌه أس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1676اجو ابراهام توماس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن شركة توكٌالت باروٌل أٌه أس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1677بٌٌر اوال سٌمنسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن شركة توكٌالت باروٌل أٌه أس  ،تارٌخ 21181127 :
برلم 11564
 - 1678سوندرى اجٌر ،نروٌجً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن شركة توكٌالت باروٌل أٌه أس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
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 - 1679ؼاده عوض ابراهٌم صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن شركة توكٌالت باروٌل أٌه أس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1681عبٌر وائل صدٌك لهٌطه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثالً عن شركة توكٌالت باروٌل أٌه أس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1681جمال الدٌن دمحم ٌالوت حسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة توكٌالت باروٌل اٌه اس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1682اجو ابراهام توماس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة توكٌالت باروٌل اٌه اس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1683بٌٌر اوال سٌمنسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة توكٌالت باروٌل اٌه اس  ،تارٌخ 21181127 :
برلم 11564
 - 1684سوندرى اجٌر ،نروٌجً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة توكٌالت باروٌل اٌه اس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1685ؼاده عوض ابراهٌم صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة توكٌالت باروٌل اٌه اس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1686عبٌر وائل صدٌك لهٌطه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة توكٌالت باروٌل اٌه اس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1687جمال الدٌن دمحم ٌالوت حسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  -ممثالً عن شركة توكٌالت باروٌل أٌه أس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1688اجو ابراهام توماس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -ممثالً عن شركة توكٌالت باروٌل أٌه أس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1689بٌٌر اوال سٌمنسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -ممثالً عن شركة توكٌالت باروٌل أٌه أس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1691سوندرى اجٌر ،نروٌجً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -ممثالً عن شركة توكٌالت باروٌل أٌه أس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1691ؼاده عوض ابراهٌم صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -ممثالً عن شركة توكٌالت باروٌل أٌه أس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1692عبٌر وائل صدٌك لهٌطه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -ممثالً عن شركة توكٌالت باروٌل أٌه أس  ،تارٌخ :
 21181127برلم 11564
 - 1693جمال الدٌن دمحم ٌالوت حسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن الشركه المصرٌه لخدمات النمل والتجاره
(اٌجٌترانس)  ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1694اجو ابراهام توماس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركه المصرٌه لخدمات النمل والتجاره
(اٌجٌترانس)  ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1695بٌٌر اوال سٌمنسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركه المصرٌه لخدمات النمل والتجاره (اٌجٌترانس)
 ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
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 - 1696سوندرى اجٌر ،نروٌجً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركه المصرٌه لخدمات النمل والتجاره
(اٌجٌترانس)  ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1697ؼاده عوض ابراهٌم صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركه المصرٌه لخدمات النمل والتجاره
(اٌجٌترانس)  ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1698عبٌر وائل صدٌك لهٌطه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن الشركه المصرٌه لخدمات النمل والتجاره
(اٌجٌترانس)  ،تارٌخ  21181127 :برلم 11564
 - 1699تاشٌر  6142ذات مسئولٌة محدودة تحمٌل الموافمه باالجماع على لٌام شركة  /اٌكسون موبٌل للزٌوت والشحوم بكفالة
 /شركة  /نٌو اطلس للبترو كٌماوٌات وخلط وتعبئة الزٌوت المعدنٌة لدى البنن االهلى المصرى بجمٌع فروعه داخل جمهورٌة مصر
العربٌة وكذلن لدى جمٌع البنون والشركات واالفراد  ،تارٌخ  21181127 :برلم 1696
 - 1711تاشٌر  6142ذات مسئولٌة محدودة تحمٌل الموافمه باالجماع على لٌام شركة  /اٌكسون موبٌل للزٌوت والشحوم بكفالة
 /شركة  /نٌو اطلس للبترو كٌماوٌات وخلط وتعبئة الزٌوت المعدنٌة لدى البنن االهلى المصرى بجمٌع فروعه داخل جمهورٌة مصر
العربٌة وكذلن لدى جمٌع البنون والشركات واالفراد  ،تارٌخ  21181127 :برلم 1696
 - 1711عمرو احمد فتحى ابو الخٌر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الموافمة باإلجماع على تفوٌض د .عمرو فتحً أبو
الخٌر فً اإلشراؾ على الشئون اإلدارٌة والمالٌة والتنفٌذٌة والتسوٌمٌة بالشركة وله كافة الصالحٌات فً ذلن ، .تارٌخ :
 21181128برلم 41164
 - 1712مصطفً ممدوح دمحم ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة
وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة-:
السٌد  /مصطفً ممدوح دمحم ابراهٌم رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد  /ممدوح مصطفً ممدوح دمحم نائب رئٌس مجلس االداره و
السٌد  /احمد مصطفً ممدوح دمحم عضو مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن فً
اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد
مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه  ،تارٌخ  21181128 :برلم 11995
 - 1713ممدوح مصطفً ممدوح دمحم
ابراهٌم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس
األدارة-:
السٌد  /مصطفً ممدوح دمحم ابراهٌم رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد  /ممدوح مصطفً ممدوح دمحم نائب رئٌس مجلس االداره و
السٌد  /احمد مصطفً ممدوح دمحم عضو مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن فً
اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد
مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه  ،تارٌخ  21181128 :برلم 11995
 - 1714احمد مصطفً ممدوح دمحم
ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس
األدارة-:
السٌد  /مصطفً ممدوح دمحم ابراهٌم رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد  /ممدوح مصطفً ممدوح دمحم نائب رئٌس مجلس االداره و
السٌد  /احمد مصطفً ممدوح دمحم عضو مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن فً
اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد
مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه  ،تارٌخ  21181128 :برلم 11995
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 - 1715مصطفً ممدوح دمحم ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة السندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد
والمنموالت والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها و فتح االعتمادات المستندٌة
وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و الشٌكات وصرفها وكفاله الؽٌر و لهم الحك مجتمعٌن او
منفردٌن فً حك شراء وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته أو منمولة  ،تارٌخ  21181128 :برلم 11995
 - 1716ممدوح مصطفً ممدوح دمحم
ابراهٌم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة السندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك
بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت والحك فى االفراج عن رأس مال
الشركة وفتـــــح الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على عمود
التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و الشٌكات وصرفها وكفاله الؽٌر و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً حك شراء وبٌع أى أصل من
أصول الشركة ثابته أو منمولة  ،تارٌخ  21181128 :برلم 11995
 - 1717احمد مصطفً ممدوح دمحم
ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة السندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك
بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت والحك فى االفراج عن رأس مال
الشركة وفتـــــح الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على عمود
التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و الشٌكات وصرفها وكفاله الؽٌر و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً حك شراء وبٌع أى أصل من
أصول الشركة ثابته أو منمولة  ،تارٌخ  21181128 :برلم 11995
 - 1718مصطفً ممدوح دمحم ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع السٌارات بكافة
أنواعها  ،و فى التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم بؤختالؾ درجاتهــــا
ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات وجمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع
االعمال العام والخاص والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك بؤسم الشركه وألؼراض الشركه ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل
الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر  ، .تارٌخ  21181128 :برلم 11995
 - 1719ممدوح مصطفً ممدوح دمحم
ابراهٌم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع السٌارات بكافة أنواعها  ،و فى التولٌع امام
الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم بؤختالؾ درجاتهــــا ومكتب العمل و التؤمٌنات
االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات وجمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص
والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك بؤسم الشركه وألؼراض الشركه ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض
ماذكر  ، .تارٌخ  21181128 :برلم 11995
 - 1711احمد مصطفً ممدوح دمحم
ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع السٌارات بكافة أنواعها  ،و فى التولٌع امام
الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم بؤختالؾ درجاتهــــا ومكتب العمل و التؤمٌنات
االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات وجمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص
والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك بؤسم الشركه وألؼراض الشركه ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض
ماذكر  ، .تارٌخ  21181128 :برلم 11995
 - 1711دمحم دمحم حسن ابراهٌم الصباغ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

 - 1712دمحم دمحم حسن ابراهٌم الصباغ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

 - 1713انطوان عبدو عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

 - 1714انطوان عبدو عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121
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ٌ - 1715وسؾ عبدو عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

ٌ - 1716وسؾ عبدو عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

 - 1717جورج ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :
116121

برلم

 - 1718جورج ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :
116121

برلم

 - 1719احمد دمحم دمحم حسن الصباغ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

 - 1721احمد دمحم دمحم حسن الصباغ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

 - 1721دمحم دمحم حسن ابراهٌم الصباغ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

 - 1722دمحم دمحم حسن ابراهٌم الصباغ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

 - 1723انطوان عبدو عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

 - 1724انطوان عبدو عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

ٌ - 1725وسؾ عبدو عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

ٌ - 1726وسؾ عبدو عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

 - 1727جورج ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :
116121

برلم

 - 1728جورج ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :
116121

برلم

 - 1729احمد دمحم دمحم حسن الصباغ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

 - 1731احمد دمحم دمحم حسن الصباغ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 116121

 - 1731دمحم دمحم حسن ابراهٌم الصباغ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تعٌٌن مجلس ادارة جدٌد لمدة ثالث سنوات لادمه ،
تارٌخ  21181128 :برلم 116121
 - 1732دمحم دمحم حسن ابراهٌم الصباغ شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تعٌٌن مجلس ادارة جدٌد لمدة ثالث سنوات لادمه ،
تارٌخ  21181128 :برلم 116121
 - 1733انطوان عبدو عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌٌن مجلس ادارة جدٌد لمدة ثالث سنوات لادمه  ،تارٌخ
 21181128 :برلم 116121
 - 1734انطوان عبدو عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌٌن مجلس ادارة جدٌد لمدة ثالث سنوات لادمه  ،تارٌخ
 21181128 :برلم 116121
ٌ - 1735وسؾ عبدو عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌٌن مجلس ادارة جدٌد لمدة ثالث سنوات لادمه  ،تارٌخ :
 21181128برلم 116121
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ٌ - 1736وسؾ عبدو عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌٌن مجلس ادارة جدٌد لمدة ثالث سنوات لادمه  ،تارٌخ :
 21181128برلم 116121
 - 1737جورج ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌٌن مجلس ادارة جدٌد لمدة ثالث سنوات لادمه ،
تارٌخ  21181128 :برلم 116121
 - 1738جورج ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌٌن مجلس ادارة جدٌد لمدة ثالث سنوات لادمه ،
تارٌخ  21181128 :برلم 116121
 - 1739احمد دمحم دمحم حسن الصباغ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌٌن مجلس ادارة جدٌد لمدة ثالث سنوات لادمه ،
تارٌخ  21181128 :برلم 116121
 - 1741احمد دمحم دمحم حسن الصباغ شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعٌٌن مجلس ادارة جدٌد لمدة ثالث سنوات لادمه ،
تارٌخ  21181128 :برلم 116121
 - 1741سعٌد بن احمد بن عبد هللا العمرى توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة تجدٌد مدة مجلس االدارة وتحدٌد اختصاصاته -.
كما تمت الموافمة على تحدٌد اختصاصات مجلس اإلدارة لتصبح على النحو التالى -:
الترخٌص لرئٌس مجلس اإلدارة بالتعامل مع الؽٌر وتمثٌل الشركة امام الجهات الرسمبة وتنفٌذ لرارات مجلس اإلدارة والجمعٌة
العامة وإبالؼها للجهات المسئولة وكذلن له الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركة والشركاء على تعدٌل عمد الشركة أمام مصلحة الشهر
العمارى والهٌئة العامة لالستثماروهٌئة سوق المال والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات  ،تارٌخ  21181128 :برلم
9663
 - 1742سعٌد بن احمد بن عبد هللا العمرى توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة تجدٌد مدة مجلس االدارة وتحدٌد اختصاصاته -.
كما تمت الموافمة على تحدٌد اختصاصات مجلس اإلدارة لتصبح على النحو التالى -:
الترخٌص لرئٌس مجلس اإلدارة بالتعامل مع الؽٌر وتمثٌل الشركة امام الجهات الرسمبة وتنفٌذ لرارات مجلس اإلدارة والجمعٌة
العامة وإبالؼها للجهات المسئولة وكذلن له الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركة والشركاء على تعدٌل عمد الشركة أمام مصلحة الشهر
العمارى والهٌئة العامة لالستثماروهٌئة سوق المال والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات  ،تارٌخ  21181128 :برلم
9663
 - 1743سعٌد بن احمد بن عبد هللا العمرى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تجدٌد مدة مجلس االدارة وتحدٌد اختصاصاته -.
كما تمت الموافمة على تحدٌد اختصاصات مجلس اإلدارة لتصبح على النحو التالى -:
الترخٌص لرئٌس مجلس اإلدارة بالتعامل مع الؽٌر وتمثٌل الشركة امام الجهات الرسمبة وتنفٌذ لرارات مجلس اإلدارة والجمعٌة
العامة وإبالؼها للجهات المسئولة وكذلن له الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركة والشركاء على تعدٌل عمد الشركة أمام مصلحة الشهر
العمارى والهٌئة العامة لالستثماروهٌئة سوق المال والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات  ،تارٌخ  21181128 :برلم
9663
 - 1744سعٌد بن احمد بن عبد هللا العمرى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تجدٌد مدة مجلس االدارة وتحدٌد اختصاصاته -.
كما تمت الموافمة على تحدٌد اختصاصات مجلس اإلدارة لتصبح على النحو التالى -:
الترخٌص لرئٌس مجلس اإلدارة بالتعامل مع الؽٌر وتمثٌل الشركة امام الجهات الرسمبة وتنفٌذ لرارات مجلس اإلدارة والجمعٌة
العامة وإبالؼها للجهات المسئولة وكذلن له الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركة والشركاء على تعدٌل عمد الشركة أمام مصلحة الشهر
العمارى والهٌئة العامة لالستثماروهٌئة سوق المال والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات  ،تارٌخ  21181128 :برلم
9663
 - 1745سعٌد بن احمد بن عبد هللا العمرى توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة وكذلن لة الحك فى التولٌع على العمود البٌع
والرهن باسم الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والجهات الحكومٌة والرسمٌة ولطاع االعمال العام والخاص وكذلن فى
التولٌع على العمود والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن والمرض واى نوع من انواع المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

234

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

جهاز تنمية التجارة الداخلية

المالٌة مع احمٌه سٌادته فى تفوٌض ؼٌره من اعضاء مجلس اإلدارة فى كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا تمثٌل الشركة أمام المضاء
فٌكون من اختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة.
ٌمتلن السٌد  /محمود المهدى  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 9663

 - 1746سعٌد بن احمد بن عبد هللا العمرى توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة وكذلن لة الحك فى التولٌع على العمود البٌع
والرهن باسم الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والجهات الحكومٌة والرسمٌة ولطاع االعمال العام والخاص وكذلن فى
التولٌع على العمود والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن والمرض واى نوع من انواع المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات
المالٌة مع احمٌه سٌادته فى تفوٌض ؼٌره من اعضاء مجلس اإلدارة فى كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا تمثٌل الشركة أمام المضاء
فٌكون من اختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة.
ٌمتلن السٌد  /محمود المهدى  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 9663

 - 1747سعٌد بن احمد بن عبد هللا العمرى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وكذلن لة الحك فى التولٌع على العمود البٌع
والرهن باسم الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والجهات الحكومٌة والرسمٌة ولطاع االعمال العام والخاص وكذلن فى
التولٌع على العمود والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن والمرض واى نوع من انواع المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات
المالٌة مع احمٌه سٌادته فى تفوٌض ؼٌره من اعضاء مجلس اإلدارة فى كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا تمثٌل الشركة أمام المضاء
فٌكون من اختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة.
ٌمتلن السٌد  /محمود المهدى  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 9663

 - 1748سعٌد بن احمد بن عبد هللا العمرى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وكذلن لة الحك فى التولٌع على العمود البٌع
والرهن باسم الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والجهات الحكومٌة والرسمٌة ولطاع االعمال العام والخاص وكذلن فى
التولٌع على العمود والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن والمرض واى نوع من انواع المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات
المالٌة مع احمٌه سٌادته فى تفوٌض ؼٌره من اعضاء مجلس اإلدارة فى كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا تمثٌل الشركة أمام المضاء
فٌكون من اختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة.
ٌمتلن السٌد  /محمود المهدى  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 9663

 - 1749سعٌد بن احمد بن عبد هللا العمرى توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة الشاطر بصٌلى عبد الجلٌل كعضو مجلس ادارة
وعضو منتدب حك التوفٌع نٌابة عن الشركة امام جمٌع المصالح والهٌئات الحكومٌة ولطاع االعمال العام والخاص كماله الحك فى
التولٌع أمام كافة البنون بكافة انواعها نٌابه عن الشركة بالسحب أو اإلٌداع أو األلتراض وله الحك فى استالم أو تسلٌم الشٌكات
الخاصة بالشركة و بٌع أصول الشركة والسٌارات ، .تارٌخ  21181128 :برلم 9663
 - 1751سعٌد بن احمد بن عبد هللا العمرى توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة الشاطر بصٌلى عبد الجلٌل كعضو مجلس ادارة
وعضو منتدب حك التوفٌع نٌابة عن الشركة امام جمٌع المصالح والهٌئات الحكومٌة ولطاع االعمال العام والخاص كماله الحك فى
التولٌع أمام كافة البنون بكافة انواعها نٌابه عن الشركة بالسحب أو اإلٌداع أو األلتراض وله الحك فى استالم أو تسلٌم الشٌكات
الخاصة بالشركة و بٌع أصول الشركة والسٌارات ، .تارٌخ  21181128 :برلم 9663
 - 1751سعٌد بن احمد بن عبد هللا العمرى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الشاطر بصٌلى عبد الجلٌل كعضو مجلس ادارة
وعضو منتدب حك التوفٌع نٌابة عن الشركة امام جمٌع المصالح والهٌئات الحكومٌة ولطاع االعمال العام والخاص كماله الحك فى
التولٌع أمام كافة البنون بكافة انواعها نٌابه عن الشركة بالسحب أو اإلٌداع أو األلتراض وله الحك فى استالم أو تسلٌم الشٌكات
الخاصة بالشركة و بٌع أصول الشركة والسٌارات ، .تارٌخ  21181128 :برلم 9663
 - 1752سعٌد بن احمد بن عبد هللا العمرى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الشاطر بصٌلى عبد الجلٌل كعضو مجلس ادارة
وعضو منتدب حك التوفٌع نٌابة عن الشركة امام جمٌع المصالح والهٌئات الحكومٌة ولطاع االعمال العام والخاص كماله الحك فى
التولٌع أمام كافة البنون بكافة انواعها نٌابه عن الشركة بالسحب أو اإلٌداع أو األلتراض وله الحك فى استالم أو تسلٌم الشٌكات
الخاصة بالشركة و بٌع أصول الشركة والسٌارات ، .تارٌخ  21181128 :برلم 9663
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 - 1753دمحم محمود عبد الرزاق عٌد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تجدٌد انتخاب اعضاء رئٌس مجلس
االدارة لدورة لادمة  ،تارٌخ  21181128 :برلم 12111
 - 1754عادل عبد المنعم دمحم ٌوسؾ شركة مساهمة مدٌر فرع االدارى  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 11783

 - 1755خالد عبدهللا
البردلانى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تفوٌض رئٌس مجلس االدارة الحك فى التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها
وابرام كافه العمود والمعاهدات والموافمات واالشتراطات وابرام عمود االٌجار وكافه االختصاصات والصالحٌات الكافٌة للمٌام
بجمٌع االعمال الالزمة لتٌسٌٌر نشاطها تحمٌما الؼراضها وله الحك فى تفوٌض الؽٌر  ،تارٌخ  21181128 :برلم 11273
 - 1756رانٌا الشحات الصادق محمود صبره شركة مساهمة مدٌر فرع فتتاح فرع للشركه الكائن بالعنوان  g13 /بمبنى b115
بمنطمهة المرٌة الذكٌة  -طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى  -محافظه الجٌزة  ،تارٌخ  21181128 :برلم 9746
 - 1757بموجب تاشٌر رلم  6191شركة مساهمة تحمٌل تعدٌل لائمة التولٌعات المعتمدة بالؽاء تولٌع السٌد  /جاسر جمال الدٌن
دمحم رشٌد ( بالمجموعة ب ) بمائمة التولٌعات المعتمدة امام البنون والمإسسات المالٌة  ، .تارٌخ  21181129 :برلم 145131
 - 1758بموجب تاشٌر رلم  6191شركة مساهمة تحمٌل تعدٌل لائمة التولٌعات المعتمدة بالؽاء تولٌع السٌد  /جاسر جمال الدٌن
دمحم رشٌد ( بالمجموعة ب ) بمائمة التولٌعات المعتمدة امام البنون والمإسسات المالٌة  ، .تارٌخ  21181129 :برلم 145131
 - 1759بموجب تاشٌر رلم  6191شركة مساهمة تحمٌل تعدٌل لائمة التولٌعات المعتمدة بالؽاء تولٌع السٌد  /جاسر جمال الدٌن
دمحم رشٌد ( بالمجموعة ب ) بمائمة التولٌعات المعتمدة امام البنون والمإسسات المالٌة  ، .تارٌخ  21181129 :برلم 145131
 - 1761بموجب تاشٌر رلم  6191شركة مساهمة تحمٌل تعدٌل لائمة التولٌعات المعتمدة بالؽاء تولٌع السٌد  /جاسر جمال الدٌن
دمحم رشٌد ( بالمجموعة ب ) بمائمة التولٌعات المعتمدة امام البنون والمإسسات المالٌة  ، .تارٌخ  21181129 :برلم 145131
 - 1761حازم حلمى ابراهٌم الصاٌػ شركة مساهمة مدٌر عام خروج بسبب الوفاة  ،تارٌخ 21181129 :

برلم 8915

 - 1762دمحم خمٌس عبده الشافعى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ٌمثل المدٌران الشركه فى عاللتها مع الؽٌر ( مجتمعٌن او
منفردٌن ) ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون
او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه ولهما اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ
وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافه المبالػ والتعـامل مع جمٌع الجهات
الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه  ،تارٌخ  21181129 :برلم 3936
 - 1763احمد خمٌس عبده الشافعى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ٌمثل المدٌران الشركه فى عاللتها مع الؽٌر ( مجتمعٌن او
منفردٌن ) ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون
او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه ولهما اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ
وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافه المبالػ والتعـامل مع جمٌع الجهات
الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه  ،تارٌخ  21181129 :برلم 3936
 - 1764دمحم خمٌس عبده الشافعى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود
والمشارطـــــــات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافه العمود ولهما
الحك فى لبض واستالم المبــالػ المستحمه للشركه سواء كانت نمدٌه او بشٌكات ولهما حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات
والبضائع والمنموالت وله حك التعامل مـــــــــع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه بؤى نوع من المعامالت المالٌه كالسحب
واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفـــراج  ،تارٌخ  21181129 :برلم 3936
 - 1765احمد خمٌس عبده الشافعى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود
والمشارطـــــــات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافه العمود ولهما
الحك فى لبض واستالم المبــالػ المستحمه للشركه سواء كانت نمدٌه او بشٌكات ولهما حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات
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والبضائع والمنموالت وله حك التعامل مـــــــــع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه بؤى نوع من المعامالت المالٌه كالسحب
واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفـــراج  ،تارٌخ  21181129 :برلم 3936
 - 1766دمحم خمٌس عبده الشافعى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام عن رأسمال الشركه واصدار خطابات الضمان وفتح
االعتمادات المستندٌه وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال اذا ولعه المدٌر مشفوعــــــــــا بالصفه التى ٌتعامل بها ولهما تفوٌض او
توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر كما ان لهما حك الرهن وااللتراض من البنون مجتمعٌـــــــــــــن او منفردٌن  ،تارٌخ :
 21181129برلم 3936
 - 1767احمد خمٌس عبده الشافعى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام عن رأسمال الشركه واصدار خطابات الضمان وفتح
االعتمادات المستندٌه وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال اذا ولعه المدٌر مشفوعــــــــــا بالصفه التى ٌتعامل بها ولهما تفوٌض او
توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر كما ان لهما حك الرهن وااللتراض من البنون مجتمعٌـــــــــــــن او منفردٌن  ،تارٌخ :
 21181129برلم 3936
 - 1768جان بازٌل مٌشٌل ماركو شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب الموافمة اشتران شركة كوانتم لإلستثمار
والتنمٌة  Quantum Investmentsش.م.م فً تؤسٌس شركة مساهمة مصرٌة فً جمهورٌة مصر العربٌة وتفوٌض السٌد /جان
بازٌل مٌشٌل ماركو رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب فً انهاء كافة اإلجراءات المطلوبة للمٌام بتؤسٌس شركة مساهمة
مصرٌة فً جمهورٌة مصر العربٌة تكون شركة كوانتم لإلستثمار والتنمٌة  Quantum Investmentsش.م.م مإسس و/أو
مساهم بها وله الحك فى تفوٌض وتوكٌل الؽٌرمن االفراد والمحامون النهاء تلن االجراءات .
على ان تظل  ،تارٌخ 21181129 :

برلم 11317

 - 1769جان بازٌل مٌشٌل ماركو شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب صالحٌات المجلس االخرى المدونة
بالسجل التجارى كما هى دون تؽٌٌر  ، .تارٌخ  21181129 :برلم 11317
ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عالٌا للتنمٌة واالستثمار لصاحبها  /عٌسى مرزوق حمد مطراوى تجدٌد اول  ، 5645 2118-9-16تارٌخ 21181116 :
برلم 6114
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 - 2منشؤة عفٌفى لتصنٌع االخشاب
 21181112برلم 3215

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت
لصاحبها  /دمحم دمحم دمحم دمحم عفٌفى تجدٌد اول  ، 5781 2114-11-21تارٌخ :

 - 3بٌكسكو للصناعات الؽذائٌة لصاحبها حاتم فتحى عبد المطلب محمود تجدٌد اول  ، 5915 2117-12-11تارٌخ :
 21181121برلم 5423
ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1الشركه العربٌه للمنتجات الجٌالتٌنٌه الدوائٌه ش.م.م تجدٌد سابع  ، 5568 2118-12-27تارٌخ 21181111 :
119983

برلم

 - 2العربٌه للمنتجات الجالتٌنٌه والدوائٌه {اراب كابس }ش.م.م احدى الشركات المتفرعه من الشركة العربٌة للصناعات الدوائٌة
والمستلزمات الطبٌة اكدٌما تجدٌد سابع  ، 5568 2118-12-27تارٌخ  21181111 :برلم 119983
 - 3العربٌه للمنتجات الجالتٌنٌه والدوائٌه {اراب كابس }ش.م.م احدى الشركات المتفرعه من الشركة العربٌة للصناعات الدوائٌة
والمستلزمات الطبٌة اكدٌما تجدٌد سابع  ، 5568 2118-12-27تارٌخ  21181111 :برلم 119983
 - 4ان ان لالستثمار الصناعى ش.م.م تجدٌد ثالث  ، 5581 2118-4-5تارٌخ 21181111 :

برلم 1555

 - 5شبكة االستشارٌٌن العرب ش.ذ.م.م تجدٌد اول  ، 5595 2117-9-2تارٌخ 21181114 :

برلم 5215
برلم

 - 6اسكندرٌة الرٌاضٌة للخدمات التعلٌمٌة والرٌاضٌة ش.م.م تجدٌد اول  ، 5597 2118-11-31تارٌخ 21181114 :
6113

 - 7حمادة على عبد الحمٌد دمحم نصار وشركاه (شركة توصٌة بسٌطة) تجدٌد اول  ، 5591 2118-11-1تارٌخ 21181114 :
برلم 6147
 - 8باٌت لتطوٌر البرمجٌات  BYTE For Systems Developmentش.ذ.م.م تجدٌد اول  ، 5623 2118-7-15تارٌخ :
 21181115برلم 5917
 - 9شركه اجٌدرٌم لالستثمارات العمارٌه و السٌاحٌه ش.م.م تجدٌد رابع  ، 5673 2118-11-1تارٌخ 21181117 :
148924
 - 11حمزة دمحم احمد نصار و شرٌكه شركة توصٌة بسٌطة تجدٌد اول  ، 5675 2116-6-5تارٌخ 21181117 :
4353
 - 11اعمار الٌكس لالستثمار العمارى ش.م.م تجدٌد ثانى  ، 5671 2118-8-29تارٌخ 21181117 :

برلم

برلم

برلم 2485

 - 12اس اٌه انترناشٌونال  SA - Internationalش.ذ.م.م تجدٌد ثانى  ، 5718 2118-11-2تارٌخ 21181118 :
2581
 - 13المماولون االفارلة للمماوالت والتجارة ش.م.م تجدٌد ثان  ، 5752 2117-8-12تارٌخ 21181111 :

برلم

برلم 1743

 - 14المجموعة االستشارٌة للخدمات الطبٌة " اومٌجا " ش.م.م تجدٌد ثانى  ، 5739 2118-5-17تارٌخ 21181111 :
2239
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برلم

 - 15المجموعة االستشارٌة للخدمات الطبٌة (اومٌجا سكان) تجدٌد ثانى  ، 5739 2118-5-17تارٌخ 21181111 :
2239
 - 16شركة المجموعة اإلستشارٌة للخدمات الطبٌة ٌومٌجا التشخٌصٌة
Consultant Group for Medical Services
"  " U-mega Diagnosticsتجدٌد ثانى  ، 5739 2118-5-17تارٌخ 21181111 :

برلم 2239

 - 17الجزٌرة لالستثمار العماري والسٌاحً ش.م.م تجدٌد ثان  ، 5751 2116-12-3تارٌخ 21181111 :
 - 18بنن اتش اس بى سى مصر تجدٌد اول  ، 5733 2116-12-12تارٌخ 21181111 :

برلم 1315

برلم 871
برلم 6177

 - 19اعمال للموانى والخدمات البحرٌة ش.م.م تجدٌد اول  ، 5749 2118-11-19تارٌخ 21181111 :

 - 21الصحراء الؽربٌة للتنمٌة الزراعٌة واستصالح االراضً ش.م.م تجدٌد اول  ، 5751 2118-11-9تارٌخ 21181111 :
برلم 1242
 - 21السادات للتصنٌع والتنمٌة اكوا سٌوة ش.م.م تجدٌد رابع  ، 5728 2118-8-16تارٌخ 21181111 :
 - 22بنن اتش اس بً سى مصر تجدٌد اول  ، 5734 2118-9-22تارٌخ 21181111 :

برلم 148168

برلم 871

 - 23شركه مركز بونباستٌر للنماهه ش.م.م تجدٌد ثالث  ، 5731 2113-11-28تارٌخ 21181111 :

برلم 425

 - 24شركه مركز بونباستٌر للنماهه ش.م.م تجدٌد رابع  ، 5729 2118-11-28تارٌخ 21181111 :

برلم 425

 - 25بنن اتش اس بً سى مصر ش.م.م تجدٌد ثانى  ، 5735 2117-8-11تارٌخ 21181111 :
 - 26اتش اس بى سى مصر تجدٌد اول ، 5736 2116-12-12تارٌخ 21181111 :

برلم 871

برلم 871

 - 27الستر للتجارة والتوكٌالت التجارٌة (ش.م.م) تجدٌد اول  ، 5738 2118-11-31تارٌخ 21181111 :
 - 28كٌورا فارما للتجارة ش.ذ.م.م تجدٌد اول  ، 5762 2118-11-13تارٌخ 21181112 :

برلم 6112

برلم 6131
برلم 94

 - 29اٌهاب دمحم حسنً دمحم مصطفً وشركاه تجدٌد ثان  ، 5767 2118-5-8تارٌخ 21181112 :
 - 31ؼٌث احمد ابو خلٌل وشركاه تجدٌد اول  ، 5773 2118-12-8تارٌخ 21181112 :

برلم 6178

 - 31ؼٌث احمد ابو خلٌل وشركاه تجدٌد اول  ، 5773 2118-12-8تارٌخ 21181112 :

برلم 6178

 - 32ؼٌث احمد دمحم ابو خلٌل وشرٌكٌه تجدٌد اول  ، 5773 2118-12-8تارٌخ 21181112 :

برلم 6178

 - 33رإٌة للطرق واالستثمار العمارى ش.م.م تجدٌد ثانى  ، 5793 2118-3-9تارٌخ 21181113 :

برلم 2129

 - 34خٌرات حماه سورٌا لتصنٌع منتجات األلبان ش.م.م تجدٌد اول  ، 5798 2118-7-13تارٌخ 21181113 :
5911
 - 35الشمس لالستثمار الزراعى ش.م.م تجدٌد ثانى  ، 5817 2118-11-7تارٌخ 21181113 :

برلم 2523

 - 36توب لخدمات المطارات والموانً تجدٌد ثالث  ، 5794 2118-5-13تارٌخ 21181113 :

برلم 9823

برلم

 - 37البرنس لالعمال الهندسٌة ( البرنس محمود دمحم المنشاوى وشركاه ) تجدٌد رابع  ، 5795 2118-11-8تارٌخ :
 21181113برلم 515
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 - 38البرنس ستٌل والمماوالت العامة ( البرنس محمود دمحم المنشاوى وشركاه ) تجدٌد رابع  ، 5795 2118-11-8تارٌخ :
 21181113برلم 515
 - 39البرنس محمـود دمحم المنشاوي و شرٌكته تجدٌد رابع  ، 5795 2118-11-8تارٌخ 21181113 :
 - 41المنصور برنت هاوس ش.ذ.م.م تجدٌد اول  ، 5821 2118-5-24تارٌخ 21181114 :

برلم 515

برلم 2251
برلم

 - 41مركز الصفوه التخصصً للعٌون الصفوه لٌزر فٌجٌن تجدٌد ثالث  ، 5825 2118-11-13تارٌخ 21181114 :
41164
 - 42اسالم نصر عفٌفى طلٌس وٌاسر جابر عبد الرإؾ حموده تجدٌد اول  ، 5833 2118-11-11تارٌخ 21181114 :
برلم 6123
 - 43فتح على على ممصع وشركاه تجدٌد اول  ، 5833 2118-11-11تارٌخ 21181114 :

برلم 6123

 - 44اسالم نصر عفٌفى طلٌس وٌاسر جابر عبد الرإؾ حموده (شركة تضامن) تجدٌد اول  ، 5834 2118-11-11تارٌخ :
 21181114برلم 6123
 - 45فتح على على ممصع وشركاه تجدٌد اول  ، 5834 2118-11-11تارٌخ 21181114 :

برلم 6123

 - 46ساس اٌجٌبت لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت تجدٌد اول  ، 5837 2115-3-1تارٌخ 21181115 :

برلم 3461

 - 47سلسبٌال انترناشٌونال جروب لالستثمار التجارى والعمارى ش.م.م تجدٌد اول  ، 5841 2117-1-2تارٌخ 21181115 :
برلم 1369
 - 48المجموعه الدولٌه للمخبوزات والحلوٌات { اٌه.ام.اتش .اس } مستر بٌكر تجدٌد ثان  ، 5171 2114-7-14تارٌخ :
 21181115برلم 11563
 - 49الكرنن للتنمٌة والتعمٌر ش.م.م تجدٌد ثالث  ، 5848 2118-11-19تارٌخ 21181115 :

برلم 11427

 - 51ؼرناطة للتنمٌة وادارة المشروعات ش.م.م تجٌد اول  ، 5843 2118-11-19تارٌخ 21181115 :
 - 51الشرق االوسط لالستثمار والتنمٌة السٌاحٌة تجدٌد اول  ، 5871 2116-9-5تارٌخ 21181118 :
 - 52كابٌتال لالساسات ش.م.م تجدٌد ثانى  ، 5912 2118-7-29تارٌخ 21181119 :

برلم 6179
برلم 4512

برلم 2413

 - 53جابر علً احمد وشرٌكه تجدٌد اول  ، 1911 2111-8-8تارٌخ 21181119 :

برلم 424

 - 54جابر علً احمد وشرٌكه تجدٌد ثان  ، 5911 2115-8-8تارٌخ 21181119 :

برلم 424

 - 55الدولٌة للدخان  INTERNATIONAL TOBACOش.م.م تجدٌد ثانى  ، 5887 2118-6-31تارٌخ 21181119 :
2342
 - 56الٌمكس للتصنٌع تجدٌد رابع  ، 5919 2118-11-31تارٌخ 21181121 :

برلم

برلم 525

 - 57البرٌطانٌة للصرافة تجدٌد رابع  ، 5918 2118-11-13تارٌخ 21181121 :

برلم 1872

 - 58ابرار للتنمٌة وادارة المشروعات ش.ذ.م.م تجدٌد اول  ، 5969 2118-5-21تارٌخ 21181125 :
ٌ - 59ونٌكوم للتجارة واالستٌراد ش.م.م تجدٌد اول  ، 5971 2118-8-4تارٌخ 21181125 :

برلم 5812

برلم 5953

 - 61اٌة زد لالستثمارات (  ) A.Zش.ذ.م.م تجدٌد اول  ، 5988 2117-3-24تارٌخ 21181125 :
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 - 61منال سعٌد على مصطفى الشنتورى وشرٌكها (توصٌة بسٌطة) لانون  72لسنه  2117تجدٌد اول ، 6113 2118-9-29
تارٌخ  21181126 :برلم 6137
 - 62االسكندرٌة للمشروعات العمارٌة والزراعٌة ش.م.م تجدٌد ثانى  ، 5997 2118-7-21تارٌخ 21181126 :
2384

برلم

 - 63ام كى للمشروعات السٌاحٌة والصناعات الؽذائٌة  - M . Kش.ذ.م.م .تجدٌد اول  ، 6111 2118-6-9تارٌخ :
 21181126برلم 5851
 - 64اوالد شاهٌن لتصنٌع االخشاب ش.ذ.م.م تجدٌد اول  ، 6113 2118-8-5تارٌخ 21181126 :

برلم 5955

ٌ - 65ورو شٌبنج اٌجٌبت للمالحة ش.م.م تجدٌد ثالث  ، 6129 2118-11-3تارٌخ 21181127 :

برلم 11486

 - 66سٌرٌو بالست اٌجٌبت  Serioplast Egyptش.م.م تجدٌد اول  ، 6126 2118-11-23تارٌخ 21181127 :
6139
 - 67السهام البترولٌة ش.م.م تجدٌد اول  ، 6122 2113-8-19تارٌخ 21181127 :

برلم 2457

 - 68السهام البترولٌة ش.م.م تجدٌد ثانى  ، 6123 2118-8-19تارٌخ 21181127 :

برلم 2457

 - 69تكنوفارما اٌجٌبت ش.م.م تجدٌد الرابع  ، 6137 2118-12-5تارٌخ 21181127 :

برلم 23193

 - 71عارؾ احمد عارؾ وشركاه تجدٌد اول  ، 6121 2118-11-18تارٌخ 21181127 :

برلم 2611

 - 71عارؾ احمد عارؾ وشركاه تجدٌد اول  ، 6121 2118-11-18تارٌخ 21181127 :

برلم 2611

 - 72عارؾ احمد عارؾ وشركاه تجدٌد اول  ، 6121 2118-11-18تارٌخ 21181127 :

برلم 2611

 - 73عارؾ احمد عارؾ وشركاه تجدٌد اول  ، 6121 2118-11-18تارٌخ 21181127 :

برلم 2611

 - 74السهام البترولٌة تجدٌد اول  ، 6124 2117-1-9تارٌخ 21181127 :

برلم

برلم 2457

 - 75العزٌزٌة للتبرٌد والتجمٌد وصناعة المنتجات الؽذائٌة تجدٌد رابع  ، 6161 2118-11-18تارٌخ 21181128 :
149123

برلم

 - 76فلوكٌجر جروب للتجارة والصناعة  FLUCKIGERش.م.م تجدٌد اول  ، 6185 2118-11-25تارٌخ 21181129 :
برلم 6149
ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

بٌع افراد
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1الخدمات البترولٌة واالستثمار بٌكو ش م م منطمة حرة عامة لٌد رهن تجارى  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 166751

ــــــــــــــــــــــ

بٌع شركات
ــــــــــــــــــــــ

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

242

