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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، لٌد فى  1111110111الرحمة النتاج وتعببة المواد الؽذابٌة لصاحبها دمحم عبٌد عبدالستار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

تجارة الجملة والتجزبة للمواد الؽذابٌة على أن  -عن الاموة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعببة المواد الؽذابٌة  6337برلم  21191119

داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة  تتم ممارسة النشاط

 - 18المجاورة  - 11لطعة رلم  - 11الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم 

، لٌد فى  1111110111 الحلو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الحلو لتجارة مستلزمات المصانع لصاحبها شعبان عبدهللا دمحم -  2

عن تجارة الجملة والتجزبة لمستلزمات المصانع على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من  6338برلم  21191119

راخٌص الالزمة لمباشرة رمضان فمط مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة الت

 -االردنٌة  -مركز المروة  - 2عمارة  - 19الوحدة  - mc3 31نشاطها ، بجهة : لطعة 

، لٌد  1111110111الدولٌة لتجارة مواد البناء والمماوالت العامة لصاحبها احمد دمحم فهمً فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

والتجزبة لمواد البناء  علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان  عن تجارة الجملة 6324برلم  21191116فى 

المماوالت العامة. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  -فمط 

 االردنٌة-4رحلة م-البترا مول-5شمة -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور الثانً 

روج لصناعة مستحضرات التجمٌل ومزٌل الشعر لصاحبها نسرٌن دمحم صهٌب صعب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل ومزٌل الشعر مع  6323برلم  21191116، لٌد فى  2111110111

لسارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات ا

 6المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب أ-378المطعة رلم -الدور الثانً

، لٌد فى  111110111اطلس لمواد التعبشة والتؽلٌؾ لصاحبها احمد شرٌؾ دمحم وصفً الفمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

والتحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع مراعاه احكام الموانٌن واللوابح  2117عن  6331رلم ب 21191118

 -371لطعة -والمرارات السارٌة وعلً المنشاه الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االرضً

 85مجاورة 

، لٌد فى  111110111لصاحبها احمد شرٌؾ دمحم وصفً الفمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اطلس لمواد التعبشة والتؽلٌؾ -  6

تجارة الجملة والتجزبة لمواد التعببة والتؽلٌؾ  -عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مواد التعببة والتؽلٌؾ  6331برلم  21191118

تورٌدات العمومٌة وعلً المنشاه افراد حسابات مالٌة مستملة ال-على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط  

وفً حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط ٌسمط حمها فً  2117لسنة  72ومركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 72لمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم التمتع بالمزاٌا  والحوافز الواردة بذات المانون وعلً المنشؤه ممارسة النشاط الوارد با

 85مجاورة  -371لطعة -لسنة ، بجهة : الدور االرضً

، لٌد فى  1111110111ابوزٌد بان لتصنٌع االكواب الورلٌة لصاحبها ماهر دمحم ابوزٌد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

ب الورلٌة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االكوا 6318برلم  21191111

المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب  - 188وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة رلم 

 - 6أ

، لٌد فى  1111110111س ماله ،  تركواز لاللشمة والمفروشات لصاحبها احمد دمحم فإاد كرمان  ، تاجر فرد ، رأ -  8

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  المفروشات والستابر والمشة النسٌج . مع مراعاة احكام الموانٌن  6335برلم  21191118

-1شمة-واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤه الحصول على كافة الترخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور االرضً

 8مجاورة -183عة لط
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،  511110111الٌاسٌن والكرم للصناعات الهندسٌة لصاحبها عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز دمحم ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل وتصنٌع جمٌع انواع المعادن مع مراعاة أحكام الموانٌن  6317برلم  21191113لٌد فى 

عمارة رلم -4والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم واللوابح 

 41مجاورة -مربع ب-7

، لٌد فى  1111110111عبدالمعبود لالعالؾ لصاحبها عبدالمعبود دمحم عبدالمعبود عبدالمعطً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى  6314م برل 21191112

 88مجاورة -175لطعة -1المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم 

عن الامة  6336برلم  21191119، لٌد فى  1111110111،  زكرٌا السٌد احمد امٌن الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  11

وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االنسجة والؽزول والخٌوط وااللٌاؾ الصناعٌة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى 

 - 411شمه  - 9عمارة  - 39مجاورة  -المنشؤه الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الخامس 

، لٌد فى  3111110111المصرٌة السورٌة لصناعة البالستٌن لصاحبها دمحم نذٌر جمٌل عتال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

اسطمبات نفخ  - p.a.tعن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ماكٌنات نفخ بالستٌن وحمن ونفخ البالستٌن  6322برلم  21191116

تٌن مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة وحمن البالس

 - B4المنطمة الصناعٌة  - 183لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة رلم 

، لٌد فى  1111110111اله ،  لصاحبها دمحم نبٌل عبدهللا عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس م LATال اٌه تً للتسوٌك السٌاحً  -  13

 عن االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة  6327برلم  21191118

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤه الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة           

 12مجاورة  -3لطعة رلم -: الدور االرضً نشاطها. ، بجهة

عن  6372برلم  21191115، لٌد فى  1111110111علً عبدالعال علً عبدالعال الشربٌنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

المنشاة  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االمالبس الجاهزة والمفروشات مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى

مدٌنة -المنطمة الصناعٌة الثانٌة-صناعات صؽٌرة -62الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

 الصالحٌة الجدٌدة

،  1111110111الشٌخ لتجارة لطع ؼٌار السٌارات لصاحبها اسامة السٌد عبدالفتاح دمحم دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

عن تجارة الجملة والتجزبة بمطع ؼٌار السٌارات وصٌانة السٌارات على أن تتم ممارسة النشاط  6371برلم  21191115لٌد فى 

لسنة  72داخل مدٌنة العاشر من رمضان علً المنشاة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

لسنة  72لشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم وفً حالة عدم التزام ا  2117

2117. 

عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات 

 -المجموعة الثالثة  - C1الصناعٌة المنطمة  -ب 9، بجهة : الوحدة رلم 

،  1111110111الشٌخ لتجارة لطع ؼٌار السٌارات لصاحبها اسامة السٌد عبدالفتاح دمحم دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

عن السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  6371برلم  21191115لٌد فى 

 -المجموعة الثالثة  - C1المنطمة الصناعٌة  -ب 9الوحدة رلم 

،  1111110111شلبً لتجارة مستلزمات وكمالٌات السٌارات لصاحبها علً رمضان علً شلبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

م ممارسة النشاط داخل عن تجارة الجملة والتجزبة لمستلزمات وكمالٌات السٌارات على أن تت 6453برلم  21191131لٌد فى 

مدٌنة العاشر من رمضان مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص 

 - MC3 11مجمع عبدالممصود  - 15عمارة  - 8الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم 

، لٌد فى  1111110111تز عبدالرحمن منال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اللمار للصناعات الخشبٌة لصاحبها مع -  18

ابواب وشبابٌن (مع مراعاة أحكام -مطابخ خشبٌة-عن الامة وتشؽٌل مصنع للصناعات الخشبٌة )ؼرؾ نوم 6427برلم  21191127
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-56مباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة رلمالموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ل

 فدان شرق الروبٌكً 251المنطمة الثناعٌة 

 511110111نٌوهٌدرولٌن لصناعة المكابس الهٌدرولٌكٌة لصاحبها علً ابراهٌم علً عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

ولٌن ودوابر النٌومٌتن مع مراعاة أحكام الموانٌن عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مكابس هٌدر 6428برلم  21191127، لٌد فى 

 14،13واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدتٌن ارلام 

 مجمع زهراء العاشر من رمضان-مبنً ج

لصاحبها وابل عادل عاٌد عبدالسٌد  ، تاجر  egypt construction E.G.Cاٌجٌبت لالستثمار العماري والمماوالت العامة  -  21

 72عن النشاط  الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون  6429برلم  21191127، لٌد فى  3111110111فرد ، رأس ماله ،  

م فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك خارج الوادي المدٌ-2117لسنة 

المماوالت العامة  -2117لسنة  72النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم -سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما 

دم و فً حالة ع2117لسنة 72وعلى المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 39مجاورة -سنتر االسراء-الدور االول علوي-119التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا ، بجهة : وحدة رلم 

لصاحبها وابل عادل عاٌد عبدالسٌد  ، تاجر  egypt construction E.G.Cاٌجٌبت لالستثمار العماري والمماوالت العامة  -  21

 2117لسنة 72عن و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  6429برلم  21191127، لٌد فى  3111110111فرد ، رأس ماله ،  

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.      

و البحتهالتنفٌذٌه لبل النشاط 2117لسنة 72على  المنشاه ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم       

 الخارج عن تلن المجاالت      

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 39مجاورة -سنتر االسراء-الدور االول علوي-119بجهة : وحدة رلم 

، لٌد فى  511110111ات البالستٌكٌة لصاحبها دمحم متولً فهٌم دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الضحى للصناع -  22

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مواد التعببة والتؽلٌؾ من البالستٌن مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح  6418برلم  21191121

 -الدور االول  - 18التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم  والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة

 -كفر باشا  -منزل ملن متولً دمحم موسى 

 21191121، لٌد فى  1111110111انطنٌوس للتجارة لصاحبها انطنٌوس محب فوزي رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

زة المنزلٌة والخردة على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط عن تجارة الجملة والتجزبة لالجه 6419برلم 

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -الحً الحادي عشر  - 81المجاورة  - 212: لطعة رلم 

لصاحبها هدي دمحم السٌد البٌلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   AGRiMiX ph ARMAفارما النتاج االعالؾ  -اجرٌمكس  -  24

عن الامة وتشؽٌل مصنع النتاج اضافات االعالؾ بودره وسابله مع مراعاة  6454برلم  21191131، لٌد فى  1111110111

وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المصنع أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة 

 فدان مدٌنة بدر 251بالمنطمة الصناعٌة  44الكابن بالمطعة رلم 

، لٌد فى  111110111لصاحبها دمحم خالد السٌد حفنً المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   BLack inkالحبر االسود  -  25

 : 72عن االنشطة داخل البحة  6459رلم ب 21191131

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع تالمنتجات الورلٌة واالحبار ومستلزمات التعببة والتؽلٌؾ

 : التورٌدات العمومٌة  72االنشطة خارج البحة  -

و فً حالة عدم  2117سنة ل 72على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة  72التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مجاورة  - 37شمة  -عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. ، بجهة : الدور الثانً 

62 - 

، لٌد فى  111110111لصاحبها دمحم خالد السٌد حفنً المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   BLack inkالحبر االسود  -  26

والبحته  2117لسنة  72عن على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  6459برلم  21191131

لمجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن ا

 كافة التراخٌص الالزمة           

 - 62مجاورة  - 37شمة  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور الثانً             

تها دالٌا هانً عبدالعلٌم حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دٌلكو لتجارة اجهزة الحاسب االلً واالدوات الكهربابٌة لصاحب -  27

تجارة الجملة والتجزبة الجهزة الحاسب االلً واالدوات الكهربابٌة علً  -1عن  6461برلم  21191131، لٌد فى  1111110111

مرارات السارٌة وعلى المنشاة ان تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح وال

 2111مشروع سٌنكو -11وحدة -الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االول

عن الامة  6391برلم  21191121، لٌد فى  1111110111احمد دمحم عبدالمادر محمود سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ؽٌل المعادن وتفتٌح التروسوتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتش

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤه الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 B3شرق -شمال الحً السكنً-مجمع مبارن للتعاون االنتاجً-A49بجهة : الوحدة رلم 

، لٌد فى  111110111ها صبري فتحً ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الفتح لتجارة المواد الؽذابٌة لصاحب -  29

عن تجارة الجملة والتجزبة للمواد الؽذابٌة علً ان تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان  6431برلم  21191127

ول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، فمط مع مراعاة احكام الموانٌن واللوانح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحص

 1المطاع د-1532المطعة -بجهة : الدور االرضً

الجنً فروت للمحاصٌل الزراعٌة والصادرات لصاحبها محمود عبدالشفٌع احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

استصالح  -البور والصحراوٌة  ومنها أ عن استصالح واستزراع االاضى 6432برلم  21191127، لٌد فى  511110111

استزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن  -وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع ب

 انشطة-ان تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة ولٌس الرى بطرٌك الؽمر

لسنة  72التصدٌروعلً المنشؤه افراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل للنشاط الوراد بمانون االستثمار رلم  -خارج المانون 

مول  mc2 27لطعة -457الوحدة رلم -وحالة عدم االلتزام المنشؤه بهذا الشرط ٌسمط حمها فً ، بجهة : الدور الثالث  2117

 الجوهرة

صٌل الزراعٌة والصادرات لصاحبها محمود عبدالشفٌع احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الجنً فروت للمحا -  31

عدم  2117لسنة  72عن التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  6432برلم  21191127، لٌد فى  511110111

ذات المانون وعلً المنشاه افراد حسابات مالٌة مستملة ومركز تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة ب

مالً مستمل لكل نشاط علً حدة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 

حصول علً كافة التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة. مع مراعاه احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً المنشؤه ال

 مول الجوهرة mc2 27لطعة -457الوحدة رلم -لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور الثالث 

، لٌد  511110111العوض لتصنٌع المالبس الجاهزه لصاحبها سعٌد خٌري عبدالوهاب عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات عن الامة وتشؽٌل  6434برلم  21191128فى 

منزل ملن / خٌري  - 15السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : العمار رلم 

 -بلبٌس  -كفر العرب  -عبدالوهاب عوض 

،  511110111ها لصاحبها السٌد دمحم محمود حفنً العٌاط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السعادة للمصنوعات الخشبٌة وتشكٌل -  33

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االثاث المنزلً بكافة انواعه مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح  6433برلم  21191128لٌد فى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

منزل ملن / دمحم  - 7ة لمباشرة نشاطها ، بجهة : العمار رلم والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

 -بلبٌس  -كفر حفنا  -محمود حنفً 

لصاحبها احمد نجٌب احمد سلٌمان حوسو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   AMAالعالمٌة لتصنٌع المنطفات والتورٌدات العمومٌة  -  34

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات - 72ل البحة لانون عن انشطة داخ 6444برلم  21191129، لٌد فى  1111110111

تورٌدات عمومٌة وعلً المنشاه افراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل للنشاط الوارد  - 72انشطة خارج البحة لانون -الصناعٌة 

ورادة بذات المانون وعلً المنشؤه عدم التمتع االنشطة خارج المانون االستثمار بالضمانات والحوافز ال 2117لسنة  72بمانون رلم 

-والتحبته التنفٌذٌه ، بجهة : الدور الثالث 2117لسنة  -72الحصول ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 1مربع  -3عمارة  -49مجاورة  -5شمة 

، لٌد فى  1111110111رد ، رأس ماله ،  مسٌورٌماس للتعببة والتؽلٌؾ لصاحبها شادي دمحم سمٌر المصري  ، تاجر ف -  35

عن الامة وتشؽٌل مصنع للتعببة والتؽلٌؾ  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى  6416برلم  21191123

سٌم المهن تم - 12مجاورة  - 24بعمار رلم  -المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : البدروم 

 -العلمٌة 

، لٌد فى  1111110111العالمٌة للمنتجات البترولٌة لصاحبها احمد عزت محمود دمحم الوو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 : 72عن االنشطة داخل البحة  6441برلم  21191128

 تجاره الجمله والتجزبه للمنتجات البترولٌة

 التجارٌة : التوكٌالت  72االنشطة خارج البحة  -

و فً حالة عدم  2117لسنة  72على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة  72التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد ، بجهة :  عدم تمتع األنشطة خارج

 -أ  2مربع  - 49مجاورة  - 14عمارة  - 4مكتب 

 ، لٌد فى 1111110111العالمٌة للمنتجات البترولٌة لصاحبها احمد عزت محمود دمحم الوو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

والبحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن  2117لسنة  72عن بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  6441برلم  21191128

 تلن المجاالت .

     

            

       مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة                 

 -أ  2مربع  - 49مجاورة  - 14عمارة  - 4لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مكتب             

اٌزومكس الضافات االعالؾ ) فٌتامٌنات وامالح معدنٌة ( لصاحبها احمد ٌحًٌ عبدالمعز بدران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

ؽٌل مصنع لتصنٌع اضافات االعالؾ ) فٌتامٌنات وامالح معدنٌة عن الامة وتش 6385برلم  21191117، لٌد فى  3111110111

( مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، 

 -كفر دمحم حسٌن  -برج الصفوة  - 4شمة  -بجهة : الدور الخامس 

 6414برلم  21191122، لٌد فى  511110111ها احمد علً ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحب CLAIREكلٌر  -  39

عن تجارة الجملة والتجزبة للمالبس الجاهزة على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط مع مراعاة أحكام 

ل على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : البدروم الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصو

 المجاورة الثامنه-شارع االندلس-269لطعة -السطحً
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 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لصاحبها احمد عبدالعزٌز شحات دمحم ؼناٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   INVESTانفٌست العادة تدوٌر وتصنٌع البالستٌن  -  41

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة واعادة وتدوٌر البالستٌن  6352برلم  21191113، لٌد فى  7511110111

وابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة أحكام الموانٌن والل

 -الروبٌكً  - 6المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب أ - 475: المطعة رلم 

 21191114، لٌد فى  5111110111كٌمٌت لاللومنٌوم لصاحبها صموبٌل نشؤت نصر رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

واجهات من االلومنٌوم (مع مراعاة أحكام الموانٌن -شبابٌن -عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع انظمة االلومنٌوم)ابواب 6363برلم 

المنطمة -11واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة رلم 

 بساتٌن االسماعٌلٌة-مالصناعٌة خارج الزما

عن الامة  6392برلم  21191121، لٌد فى  111110111رضا عبدالفتاح مرسً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 وتشؽٌل مصنع المالبس الجاهزة

اشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤه الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمب

 كفر مسعود-ملن رضا عبدالفتاح مرسً 11بجهة : منزل رلم 

عن الامة  6393برلم  21191121، لٌد فى  211110111اٌهاب عبدالوهاب عبدالسمٌع ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 وتشؽٌل مصنع المالبس الجاهزة

رٌة وعلى المنشؤه الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السا

 لرٌة سبرا النخلة-ملن عبدالوهاب عبدالسمٌع -4بجهة : منزل رلم 

، لٌد فى  1111110111الهدي لمنتجات الحلوي لصاحبها حمدي علً محمود عتمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

ة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلوي مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى عن الام 6458برلم  21191131

 -جنوب الجمركٌة  6امتداد أ - 67المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة 

، لٌد  511110111ً الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سكاي ترٌد لتصنٌع المواسٌر البالستٌكة لصاحبها دمحم دمحم حسٌن عل -  45

والبحته التنفٌذٌه لبل النشاط  2117لسنة  72عن الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  6456برلم  21191131فى 

 الخارج عن تلن المجاالت .

     

            

 السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة            مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات            

 -االردنٌة  -مجمع عبدالممصود  - 7عمارة  - 6شمة  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور االول علوي             

، لٌد  511110111د ، رأس ماله ،  سكاي ترٌد لتصنٌع المواسٌر البالستٌكة لصاحبها دمحم دمحم حسٌن علً الجمل  ، تاجر فر -  46

 : 72عن االنشطة داخل البحة  6456برلم  21191131فى 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواسٌر البالستٌكٌة

 : التورٌدات العمومٌة  72االنشطة خارج البحة  -

و فً حالة عدم  2117لسنة  72مار رلم على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستث

 2117لسنة  72التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

الدور  عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط ، بجهة :

 -االردنٌة  -مجمع عبدالممصود  - 7عمارة  - 6شمة  -االول علوي 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم  21191131، لٌد فى  3111110111اكابري للحلوٌات لصاحبها ٌامن مصطفً العبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

نة العاشر من رمضان  مع مراعاة أحكام عن تجارة الجملة والتجزبة للمنتجات الؽذابٌة على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌ 6457

 4،5الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم 

 -االردنٌة  - 4مرحلة  -

، لٌد  1111110111فرد ، رأس ماله ،  المصرٌة العالمٌة للعٌون التعوٌضٌة لصاحبتها حاتم سمٌر حام عزت علً  ، تاجر  -  48

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات الطبٌة والعٌون الصناعٌة التعوٌضٌة  مع مراعاة أحكام  6447برلم  21191129فى 

ور الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الد

 منشٌة اباظة-ش الثورة متفرع من شارع المدٌر 1-1شمة -االرضً

عن  6426برلم  21191127، لٌد فى  1111110111كوٌن بٌد لصاحبها نذٌر مصطفً الجابً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

التصدٌر مع -مسموح به لانوناالتجارة العامة فٌما  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المراتب ومستلزمانها والمفروشات والستابر 

االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط علً حدة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى 

 6بالمنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب أ-251المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

لصاحبها خالد كمال عواد علً الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ACTIVA INTERNATIONALاكتٌفا العالمٌة  -  51

 -عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكٌماوٌات الخاصة ب)المنتجات البالستٌكٌة 6357برلم  21191114، لٌد فى  3111110111

موانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً المنشؤه الحصول علً كافة التراخٌص المنظفات ( مع مراعاة احكام ال-االحبار-البوٌات

 11مجاورة  -54لطعة -الدور الثانً -2الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : وحدة رلم 

 ، لٌد فى 1111110111رإٌة لمستلزمات مواد البناء لصاحبها حنان محمود حسٌن فهمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

عن تجارة مواد البناء على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط مع مراعاة أحكام  6366برلم  21191115

 - 11الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم 

 -االردنٌة  - 3مرحلة 

 21191115، لٌد فى  3111110111صباٌا كنده للتجارة لصاحبها عبدالرحمن محمود كل علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

عن تجارة الجملة والتجزبة للعطور ومستحضارات التجمٌل والمالبس الحرٌمً والخردوات على أن تتم ممارسة النشاط  6367برلم 

راعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط مع م

 -االردنٌة   -ش صٌدناوي  - 119المطعة رلم  - 6مجاورة  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل بالدور االرضً 

، لٌد فى  1111110111جر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها دمحم دمحم لبٌب دمحم  ، تا LABIBCO PLASTلبٌبكو بالست  -  53

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد والمنتجات البالستٌكٌة ) مواسٌر ووصالت بالستٌن ( مع مراعاة  6368برلم  21191115

، بجهة : المطعة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

 -مدٌنة بدر  -المنطمة الحرفٌة الصناعٌة االولً  -  131رلم 

،  1111110111المهندس لتشكٌل وتشؽٌل وطالء المعادن لصاحبها مصطفً مجدي دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ن عن الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل وطالء المعاد 6394برلم  21191121لٌد فى 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤه الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 -االردنٌة-عمارات الشركة العربٌة-7بجهة : شمة 

 21191121، لٌد فى  51110111السلطان للصناعات الؽذابٌة لصاحبها خضر علً متولً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المربات  6397برلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤه الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 جنوب ؼرب الجمركٌة 6بالمنطمة الصناعٌة امتداد أ--76بجهة : المطعة رلم 

 21191122، لٌد فى  1111110111انترتال للصناعات لصاحبها دمحم عبدالحمٌد دمحم االعصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اضافات اعالؾ بودرة وسابلة وخلط وتعببة علً البارد مع مراعاة أحكام الموانٌن  6411برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بالمنطمة  44-42شاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المن

 -معدلة-الصناعٌة الثانٌة

، لٌد فى  511110111لصاحبها سلوي نعمة هللا احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   CAR CENTERكار سنتر  -  57

لمطع ؼٌار السٌارات علً ان تتم ممارسه النشاط داخل مدٌنه العاشر من عن تجاره الجمله والتجزبة  6398برلم  21191121

رمضان فمط   مع مراعاه احكام اللوابح والمرارات السارٌة وعلً المنشاه الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، 

 MC3 48-2مرحلة -المدس مول -17بجهة : وحدة رلم 

جولدن كلٌن لتجارة المنظفات والمبٌدات الحشرٌة ومستحضرات التجمٌل لصاحبها ٌاسر حامد السٌد هاشم  ، تاجر فرد ،  -  58

عن تجاره الجمله والتجزبة للمنظفات والمبٌدات الحشرٌة  6413برلم  21191121، لٌد فى  211110111رأس ماله ،  

داخل مدٌنه العاشر من رمضان فمط   مع مراعاه احكام اللوابح والمرارات  ومستحضرات التجمٌل علً ان تتم ممارسه النشاط

نموذج -مدخل أ-2العمار رلم  -1السارٌة وعلً المنشاه الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم 

 37مجاورة -هـ

عن الامة وتشؽٌل  6414برلم  21191121، لٌد فى  511110111اشرؾ ٌوحنا مهنى مشرلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 لواطٌع وبرور ( -باب  -مصنع لتصنٌع اعمال االلومٌتال ) شبان 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤه الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 -مدٌنة بدر  -فدان  251بالمنطمة الصناعٌة  21ة رلم بجهة : المصنع الممام علً المطع

، لٌد  111111110111الهدي لالستثمار والتنمٌة لصاحبها عبدالرحمن عالء احمد سلٌمان السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

زراع واستزراع االراضً عن استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساٌسة التً تجعلها لابلة لالست 6411برلم  21191121فى 

المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري 

ولرار -2117لسنة  -351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم  -الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر 

االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج  -2118لسنة  356رلم ربٌس جمهورٌة 

 69مجاورة  -88العمار رلم -الدور االول -1الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة ، بجهة : الوحدة رلم 

، لٌد  111111110111ان السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الهدي لالستثمار والتنمٌة لصاحبها عبدالرحمن عالء احمد سلٌم -  61

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج -عن شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما  6411برلم  21191121فى 

عاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات التورٌدات العمومٌة .مع مرا -المماوالت العامة -السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم 

 -88العمار رلم -الدور االول -1السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم 

 69مجاورة 

، لٌد فى  1111110111النسر لتشكٌل وتشؽٌل المعادن لصاحبها صبري احمد دمحم النس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة  6437برلم  21191128

 - 6جنوب ؼرب أ - 141وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة رلم 

لصاحبها هناء عطٌه حسن وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   M K Cuero INTLتر ناشٌونال ام كٌه كٌورو ان -  63

عن الامة وتشؽٌل مدبؽة لدباؼة الجلود  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح  6438برلم  21191128، لٌد فى  1111110111

مدنٌة الجلود  - LIباشرة نشاطها ، بجهة : عنبر رلم والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لم

 -بالروبٌكً 

االشراق لتجارة المنظفات والتوكٌالت التجارٌة لصاحبها عبدالرحمن دمحم احمد لناوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

لسنة 72ون رلم النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمان عن " 6439برلم  21191128، لٌد فى  111110111

2117: 

 تجاره الجمله والتجزبه للمنظفات الصناعٌة ، على أن ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط . -

 : 2117لسنة 72النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شؤن تنظٌم أعمال الوكالةالتجارٌة. فً  1982لسنة  121التوكٌالت التجارٌة مع األلتزام بؤحكام المانون رلم  -

و فً حالة ،  2117لسنة  72على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 - 55مجاورة  -بلون ج  - 11بجهة : الوحدة رلم 

لرحمن دمحم احمد لناوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  االشراق لتجارة المنظفات والتوكٌالت التجارٌة لصاحبها عبدا -  65

عن عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز  6439برلم  21191128، لٌد فى  111110111

 2117لسنة  72الواردة بمانون االستثمار رلم 

 ز الواردة بذات المانون. عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحواف

والبحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج  2117لسنة  72على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 عن تلن المجاالت .

  

            

 ل على كافة التراخٌص الالزمة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصو            

 - 55مجاورة  -بلون ج  - 11لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الوحدة رلم             

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الامة وتشؽٌل مصنع  شركة  ،  "   Lebanese Lighting Company ) L.L.Cاللبنانٌة لالنارة  (ش.ذ.م.م)             (  -  1

 لتصنٌع:

 األدوات الكهربابٌة و األجهزه الكهربابٌة و االلكترونٌة بمستلزمتها و تجمٌعها. -

 أجهزة اإلنذار و اجزابها. -

 اجهزة الحرٌك و اجزابها. -

 انظمة شبكات االنترنت و الواي فاي. -

 خالٌا الطالة الشمسٌة و أجزابها. -

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 نشاطها.          

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع: ، عن " 6318برلم  21191113،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها     

 ربابٌة و االلكترونٌة بمستلزمتها و تجمٌعها.األدوات الكهربابٌة و األجهزه الكه -

 أجهزة اإلنذار و اجزابها. -

 اجهزة الحرٌك و اجزابها. -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 انظمة شبكات االنترنت و الواي فاي. -

 خالٌا الطالة الشمسٌة و أجزابها. -

           

ول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحص           

 -ببساتٌن االسماعٌلٌة  -بالمنطمة الصناعٌة  - 1نشاطها. ، بجهة : المطعة رلم 

 تجارة وبٌع وشراء جمٌع انواع السٌارات وتؤجٌرها  - (ش.ذ.م.م   شركة  ،  " AuTo oneاوتو وان للتجارة   -  2

 التورٌدات العمومٌة  -

موانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز مع مراعاة أحكام ال  

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 

ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما

 طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة.

تجارة وبٌع وشراء جمٌع انواع السٌارات  - ، عن " 6361برلم  21191114،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها     

 وتؤجٌرها 

 التورٌدات العمومٌة  -

م الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز مع مراعاة أحكا  

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 

كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ،

 1مربع  -49مجاورة  - 1عمارة  - 1طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة. ، بجهة : مكتب رلم

 المصرٌة الفرنسٌة لمنتجات البٌض المبستر )ش.ذ.م.م)   شركة  ،   -  3

نتاج البٌض المبستر  إلامة المزارع السمكٌة .  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ بكافة الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع و ا

انواعها  تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.  

المعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.  الامة  تجارة الجملة و التجزبة للمواد الؽذابٌة  إلامة وتنظٌم

وتشؽٌل المجازر االلٌة  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة و على   ،رأس مالها   

البٌض المبستر  إلامة المزارع  ، عن الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع و انتاج 6359برلم  21191114،لٌدت فى  2411110111

السمكٌة .  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ بكافة انواعها  تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت 

عارض )بشرط استصدار أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.  تجارة الجملة و التجزبة للمواد الؽذابٌة  إلامة وتنظٌم الم

التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.  الامة وتشؽٌل المجازر االلٌة  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / 

 -جمعٌة المهندسون العرب  PI48التورٌدات العمومٌة و على ، بجهة : لطعة رلم 

م.م)   شركة  ،  االخص تجارة و توزٌع البٌض و االدوٌة  البٌطرٌة و اال المصرٌة الفرنسٌة لمنتجات البٌض المبستر )ش.ذ. -  4

عالؾ و الحبوب بكافة انواعها  المماوالت العامة  الامة و تشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة 

لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه  والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذابٌة وتبرٌدها أو  تجمٌدها .  ٌجوز للشركة ان تكون

مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما 

برلم  21191114،لٌدت فى  2411110111ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌبات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها   ،رأس مالها   

، عن االخص تجارة و توزٌع البٌض و االدوٌة  البٌطرٌة و اال عالؾ و الحبوب بكافة انواعها  المماوالت العامة  الامة و  6359

تشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذابٌة وتبرٌدها أو  تجمٌدها .  ٌجوز 

لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً  لد  للشركة ان تكون

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌبات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها ، بجهة : 

 -ب جمعٌة المهندسون العر PI48لطعة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المصرٌة الفرنسٌة لمنتجات البٌض المبستر )ش.ذ.م.م)   شركة  ،  و ذلن  طبماً ألحكام المانون و البحته التنفٌذٌة  مع مراعاة  -  5

 احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

، عن و ذلن  طبماً ألحكام المانون و البحته التنفٌذٌة  مع  6359برلم  21191114،لٌدت فى  2411110111،رأس مالها     

مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 -جمعٌة المهندسون العرب  PI48لطعة رلم 

برمجٌات ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،   أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات المعتصم لل -  6

 بمختلؾ أنواعها .

 ـ أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . 

 ترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . ــ إنتاج المحتوي اإللك

 ــ إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسابل اإللكترونٌة .

 ــ أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .

 ـ إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها وتسوٌك البرامج

، عن أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات  6451برلم  21191131ٌدت فى ،ل 11111110111،رأس مالها      -

 ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

 ـ أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . 

 رونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . ــ إنتاج المحتوي اإللكت

 ــ إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسابل اإللكترونٌة .

 ــ أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .

 ـ إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها وتسوٌك البرامج

 -المومٌة  -ش الؽشام  -برج حفنى  -، بجهة : الدور الثالث  -

المعتصم للبرمجٌات ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم  -  7

عمال الوكالة التجارٌة وعلى المانون فً شؤن تنظٌم أ 1982لسنة 121فً شؤن سجل المستوردٌن و المانون رلم 1982لسنة  121

 1982لسنة  121بتعدٌل بعض احكام المانون 2117لسنة  7رلم

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة  -

 الدعاٌة واالعالن بكافه صوره المسموعه والممروءة والمربٌة. -

 خ?ص الالزمة لكل معرض على حده إلامة و تنظ?م المعارض و المإتمرات و الحفالت العامة بشرط استصدار الترا- 

، عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،مع  6451برلم  21191131،لٌدت فى  11111110111تمدٌم   ،رأس مالها    --

فً شؤن تنظٌم أعمال  1982لسنة 121فً شؤن سجل المستوردٌن و المانون رلم 1982لسنة  121التزام الشركة بؤحكام المانون رلم 

 1982لسنة  121بتعدٌل بعض احكام المانون 2117لسنة  7الوكالة التجارٌة وعلى المانون رلم

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة  -

 الدعاٌة واالعالن بكافه صوره المسموعه والممروءة والمربٌة. -

 لالزمة لكل معرض على حده إلامة و تنظ?م المعارض و المإتمرات و الحفالت العامة بشرط استصدار التراخ?ص ا- 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -المومٌة  -ش الؽشام  -برج حفنى  -تمدٌم ، بجهة : الدور الثالث  --

المعتصم للبرمجٌات ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  االستشارات ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات  -  8

بمناسبه زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمه بالتمٌٌم 

من لانون سوق راس المال والبحته 27المالٌه النشطه الشركات العامله فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 التنفٌذٌة (. 

  

 ة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌ

، عن االستشارات ) فٌما عدا ما ٌتعلك  6451برلم  21191131،لٌدت فى  11111110111وٌجوز للشركة أن   ،رأس مالها   

اسبه زٌاده راس المال واالستحواذ باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمه بالتمٌٌم بمن

من 27وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌه النشطه الشركات العامله فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 لانون سوق راس المال والبحته التنفٌذٌة (. 

  

 وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ،

 -المومٌة  -ش الؽشام  -برج حفنى  -وٌجوز للشركة أن ، بجهة : الدور الثالث 

المعتصم للبرمجٌات ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة  -  9

د تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها بؤعمالها أو التً ل

 وذلن طبماً ألحكام المانون

 

، عن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها  6451برلم  21191131،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها     

مالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو التً تزاول أعماال شبٌهة بؤع

 -المومٌة  -ش الؽشام  -برج حفنى  -تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : الدور الثالث 

 شركة شخص واحد محدودة المسبولٌة   شركة  ،   Future track - futrackفٌوتشر تران للتورٌدات العمومٌة (فٌوتران)  -  11

 التورٌدات العمومٌة - "

 التوكٌالت التجارٌة  -

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة . 1982لسنة 121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 صدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط است   

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  

 511110111  تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول   ،رأس مالها 

 التورٌدات العمومٌة - ، عن " 6413برلم  21191122،لٌدت فى 

 التوكٌالت التجارٌة  -

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة . 1982لسنة 121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  

 3شمه  -خارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول ، بجهة : الدور االول تحمٌك ؼرضها فً مصر أو ال

 14عمارة  -

شركة شخص واحد محدودة المسبولٌة   شركة  ،   Future track - futrackفٌوتشر تران للتورٌدات العمومٌة (فٌوتران)  -  11

 م المانون . إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكا

، عن إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون  6413برلم  21191122،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

 14عمارة  - 3شمه  -. ، بجهة : الدور االول 

 خالد حسٌن للتصدٌر  شركة شخص واحد محدودة المسبولٌة   شركة  ،  التصدٌر . -  12

 إلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وذلن دون ا   

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  

ز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجو

 وذلن كله طبماً ألحكام المانون . 

 

 ، عن التصدٌر . 6387برلم  21191117،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

 اخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التر   

وٌجوز للشركة أن 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 شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى

 - 4مجاورة  - 6مربع  - 11العمار رلم  - 3وذلن كله طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : الوحدة رلم 

شركة شخص واحد محدودة  Advanced High Pressure Systems ) A.H.P.Sالمتمدمة ألنظمة الضؽوط المرتفعة (  -  13

 و معاٌرة األجهزة الدلٌمة .تصمٌم و صٌانة أنظمة الضؽوط المرتفعة  - المسبولٌة   شركة  ،  "

 التورٌدات العمومٌة . -

لسنة  7فً شؤن سجل المستوردٌن وعلى المانون رلم 1982لسنة 121اإلستٌراد و التصدٌر مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم  -

 .1982لسنة 121بتعدٌل بعض احكام المانون 2117

 المماوالت العامة . -

 الخدمات البترولٌة : -

 ٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة. (أ)ص

 (ب)األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة. 

،  6451برلم  21191129،لٌدت فى  511110111(ت)الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب اإلنتاج.   ،رأس مالها   

 ألجهزة الدلٌمة .تصمٌم و صٌانة أنظمة الضؽوط المرتفعة و معاٌرة ا - عن "

 التورٌدات العمومٌة . -

لسنة  7فً شؤن سجل المستوردٌن وعلى المانون رلم 1982لسنة 121اإلستٌراد و التصدٌر مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم  -

 .1982لسنة 121بتعدٌل بعض احكام المانون 2117

 المماوالت العامة . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الخدمات البترولٌة : -

 الحفر والمضخات البترولٌة.  (أ)صٌانة معدات

 (ب)األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة. 

 تمسٌم الشرطة -  8المجاورة  -45لطعة  - 5(ت)الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب اإلنتاج. ، بجهة : الوحدة رلم 

شركة شخص واحد محدودة  Advanced High Pressure Systems ) A.H.P.Sالمتمدمة ألنظمة الضؽوط المرتفعة (  -  14

 المسبولٌة   شركة  ،  

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 نشاطها.          

، عن مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة  6451برلم  21191129،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

تمسٌم  -  8المجاورة  -45لطعة  - 5وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الوحدة رلم 

 الشرطة

التجارة العامة  - ارة مستلزمات المصانع   شركة شخص واحد محدودة المسبولٌة   شركة  ،  "الشافعً للهندسة وتج -  15

 فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة -

 االستشارات الهندسٌة  -

 التصدٌر  -

           

على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول            

 نشاطها.          

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا - ، عن " 6328برلم  21191118،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة -

 االستشارات الهندسٌة  -

 التصدٌر  -

           

اللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة أحكام الموانٌن و           

 - mc3-17لطعه رلم ى -مشروع مجمع نجوم الصفا مودرن  - 6الوحدة رلم  -نشاطها. ، بجهة : الدور االرضً 

شركة  ،  تصمٌم وتنفٌذالدعاٌة  شركة شخص واحد محدودة المسبولٌة   world Designوورلد دٌزاٌن للدعاٌة واالعالن  -  16

 واالعالن بكافه صوره المسموعه والممروءة والمربٌة.

 التورٌدات العمومٌة  -

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشط   

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  

 511110111تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول   ،رأس مالها   

 ، عن تصمٌم وتنفٌذالدعاٌة واالعالن بكافه صوره المسموعه والممروءة والمربٌة. 6436برلم  21191128،لٌدت فى 

 التورٌدات العمومٌة  -

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا .

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة    

ٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على و 

مول  -تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول ، بجهة : الدور الرابع 

 - 513وحدة  -الجوهرة 

شركة شخص واحد محدودة المسبولٌة   شركة  ،  إلى شركة من طبٌعة  world Designلد دٌزاٌن للدعاٌة واالعالن وور -  17

 أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . 

، عن إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون  6436برلم  21191128،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

 - 513وحدة  -مول الجوهرة  -ة : الدور الرابع . ، بجه

 دبً العمارٌة شركة شخص واحد محدودة المسبولٌة   شركة  ،  المماوالت العامة -  18

شراء وبٌع وتؤجٌر وأمتالن االراضً المرخصه بالبناء بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك وأعدادها للبناء اوبٌعها بحالتها  -

لمنشؤت علٌها والامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها او تؤجٌرها او ادارتها او او بعد الامة ا

 استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر 

سٌك تجهٌز االراضً بمرافك البنٌة االساسٌة (مٌاه/ صرؾ صحً/ كهرباء/ تلٌفونات/ طرق) وأستؽاللها بالتملٌن او االٌجار وتن -

 الحدابك والطرق والمٌادٌن

 ، عن المماوالت العامة 6381برلم  21191116،لٌدت فى  511110111االستثمار   ،رأس مالها    -

شراء وبٌع وتؤجٌر وأمتالن االراضً المرخصه بالبناء بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك وأعدادها للبناء اوبٌعها بحالتها  -

علٌها والامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها او تؤجٌرها او ادارتها او  او بعد الامة المنشؤت

 استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر 

تجهٌز االراضً بمرافك البنٌة االساسٌة (مٌاه/ صرؾ صحً/ كهرباء/ تلٌفونات/ طرق) وأستؽاللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك  -

 الحدابك والطرق والمٌادٌن

 االردنٌة - MC2مركز المدٌنة  - 41لطعه رلم  - 2عمان سنتر  -مدخل ن  -1االستثمار ، بجهة : وحدة رلم  -

 ة شركة شخص واحد محدودة المسبولٌة   شركة  ،  العماريدبً العمارٌ -  19

 التورٌدات العمومٌة -

 المٌام بؤعمال الدٌكور و التشطٌبات -

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة    

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 

تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى 

 وذلن كله طبماً ألحكام المانون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ، عن العماري 6381برلم  21191116ى ،لٌدت ف 511110111،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة -

 المٌام بؤعمال الدٌكور و التشطٌبات -

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة    

كات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشر 

تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى 

 االردنٌة - MC2مركز المدٌنة  - 41م لطعه رل - 2عمان سنتر  -مدخل ن  -1وذلن كله طبماً ألحكام المانون ، بجهة : وحدة رلم 

 ومخلبٌة وسابلة وتعببتها . NPKعماد دمحم دمحم الفولى وشرٌكٌه   شركة  ،   الامة وتشؽٌل مصنع لخلط أسمدة زراعٌة مركبة  -  21

 شرة نشاطها.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمبا

 NPK، عن الامة وتشؽٌل مصنع لخلط أسمدة زراعٌة مركبة  6435برلم  21191128،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 ومخلبٌة وسابلة وتعببتها .

، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. 

 - 2المنطمة الصناعٌة ب - 22بجهة : لطعة 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اضافات االعالؾ ( سوابل وبودرة وبرٌمكسات ) احمد خٌرى احمد وشرٌكٌه   شركة  ،  " -  21

 التصنٌع لدى الؽٌر  "

   

و فً حالة 2117لسنة 72الستثمار رلم على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون ا     

 2117لسنة 72عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.      

، عن " 6348برلم  21191111،لٌدت فى  3111110111شاط الوارد بالمجاالت   ،رأس مالها   على الشركة ممارسة الن      

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اضافات االعالؾ ( سوابل وبودرة وبرٌمكسات ) 

 التصنٌع لدى الؽٌر  "

   

و فً حالة 2117لسنة 72ستثمار رلم على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون اال     

 2117لسنة 72عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.      

 -11الحى  -مساكن عثمان  - 2عمارة  -6اط الوارد بالمجاالت ، بجهة : مكتب رلم على الشركة ممارسة النش      

و البحتهالتنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن 2117لسنة 72احمد خٌرى احمد وشرٌكٌه   شركة  ،  المنصوص علٌها بمانون رلم  -  22

 تلن المجاالت      

 رٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السا

و 2117لسنة 72، عن المنصوص علٌها بمانون رلم  6348برلم  21191111،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 البحتهالتنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والم

 -11الحى  -مساكن عثمان  - 2عمارة  -6بجهة : مكتب رلم 

 عالء دمحم سٌد وشرٌكٌه   شركة  ،    -  23

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع : 

 مواسٌر كرتون ذات صالبة عالٌة ومواسٌر كرتون اسطوانٌة . -

 كرتون و مستلزماته. -

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع : 6418برلم  21191123،لٌدت فى  31111110111،رأس مالها     

 ٌر كرتون اسطوانٌة .مواسٌر كرتون ذات صالبة عالٌة ومواس -

 كرتون و مستلزماته. -

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -ش مصر والسودان  - B2بالمنطمة الصناعٌة  - N1: لطعة رلم 

 شرٌكٌه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع:عبد الناصر عبد الجبار دمحم شلبى و  -  24

 الواح الطالة الشمسٌة و أجهزه تولٌد الكهرباء. -?

 أجهزه تولٌد الهٌدروجٌن و أجهزه تحلٌة و معالجة و تبرٌد و تسخٌن المٌاه -?

  

لمالٌه وكذا االستشارات تمدٌم االستشارات الهندسٌة و البٌبٌة و دراسات الجدوى (فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق ا- "

المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق 

،لٌدت فى  11111110111المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها   ،رأس مالها   

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع: 6326برلم  21191118

 الواح الطالة الشمسٌة و أجهزه تولٌد الكهرباء. -?

 أجهزه تولٌد الهٌدروجٌن و أجهزه تحلٌة و معالجة و تبرٌد و تسخٌن المٌاه -?

  

الٌه وكذا االستشارات تمدٌم االستشارات الهندسٌة و البٌبٌة و دراسات الجدوى (فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق الم- "

المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق 

بساتٌن  -خارج الزمام  - 6المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها ، بجهة : لطعة رلم 

 المنطمة الصناعٌة ببلبٌس -سماعٌلٌة اال

 عبد الناصر عبد الجبار دمحم شلبى و شرٌكٌه   شركة  ،  فى المادة ?? من لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌذٌة). -  25

 انشاء و إدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن. -

و فً حالة عدم 2117لسنة 72ط الوارد بمانون االستثمار رلم على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشا

 2117لسنة 72التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن فى  6326برلم  21191118،لٌدت فى  11111110111سة النشاط الوارد بالمجاالت   ،رأس مالها   على الشركة ممار

 المادة ?? من لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌذٌة).

 انشاء و إدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن. -

و فً حالة عدم 2117لسنة 72رد بمانون االستثمار رلم على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوا

 2117لسنة 72التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

المنطمة الصناعٌة  -بساتٌن االسماعٌلٌة  -خارج الزمام  - 6شاط الوارد بالمجاالت ، بجهة : لطعة رلم على الشركة ممارسة الن

 ببلبٌس

و البحته التنفٌذٌه لبل 2117لسنة 72عبد الناصر عبد الجبار دمحم شلبى و شرٌكٌه   شركة  ،  المنصوص علٌها بمانون رلم  -  26

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

  

 راعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .مع م

و البحته 2117لسنة 72، عن المنصوص علٌها بمانون رلم  6326برلم  21191118،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها     

 ت.التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاال

  

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، 

 المنطمة الصناعٌة ببلبٌس -بساتٌن االسماعٌلٌة  -خارج الزمام  - 6بجهة : لطعة رلم 

 عمار فٌصل االطرش وشرٌكٌه   شركة  ،  الامه وتشؽٌل مصنع النتاج الدهانات االنشابٌة ودٌكورٌة وفوم وبالستٌن  -  27

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.  

، عن الامه وتشؽٌل مصنع النتاج الدهانات االنشابٌة  6412برلم  21191122ت فى ،لٌد 41181110111،رأس مالها     

 ودٌكورٌة وفوم وبالستٌن 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  

 الثانٌه مدٌنه بدرأ  المنطمة الصناعٌه   2 - 2بجهة : لطعه رلم 

عربً عبدالؽنً سعٌد وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة (اجوله بالستٌن منسوجه  -  28

 ومشمعات بالستٌن منسوجه)

 ة نشاطها.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشر

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة  6371برلم  21191115،لٌدت فى  31111110111،رأس مالها     

 (اجوله بالستٌن منسوجه ومشمعات بالستٌن منسوجه)

مة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالز

 - A2المنطمه الصناعٌه الثالثه  55/5/1بجهة : : لطعه االرض الصناعٌه رلم 

 امٌن استانبولى وشرٌكه   شركة  ،  : الامة وتشؽٌل مصنع للصناعات النسٌجٌة -  29

  

 ٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ، عن : الامة وتشؽٌل مصنع للصناعات النسٌجٌة 6412برلم  21191121،لٌدت فى  22111110111،رأس مالها     

  

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، 

 -طرٌك مصر اسماعٌلٌة الصحراوى  -زٌزٌنٌا سابما - Vمدٌنة التجمعات الصناعٌة بالمطعة رلم أ 3T  02ة رلم  بجهة : المطع

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مروه باسم حافظ الشٌن وشرٌكتٌها   شركة  ،   -  31

 معدات المجازر والكواكر  -

 بٌة االجزاء المؽذٌة لألالت والمعدات الخاصة بالصناعات الؽذا -

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع 6353برلم  21191113،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 معدات المجازر والكواكر  -

 معدات الخاصة بالصناعات الؽذابٌة االجزاء المؽذٌة لألالت وال -

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 - A5بالمنطمه الصناعٌة  136بجهة : المطعة رلم 

صنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة ( أكٌاس و شكابر عبد الحلٌم احمد طه فرج و شرٌكته   شركة  ،  الامة وتشؽٌل م -  31

 بالستٌن )

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

لمنتجات البالستٌكٌة ( ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ا 6351برلم  21191113،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 أكٌاس و شكابر بالستٌن )

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 الموانسة -امام مسجد النخل المدٌم  -538عمارة  1بجهة : شمه 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة بكافه انواعها  شركة  ،  "  محسن صالح المسلمً السٌد وشركاه  -  32

 فلم وروالت بالستٌن ) -اكٌاس بالستٌن  -والطباعة علٌها (شنط 

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات  ، عن " 6361برلم  21191114،لٌدت فى  3111110111ا   ،رأس ماله  

 فلم وروالت بالستٌن ) -اكٌاس بالستٌن  -البالستٌكٌة بكافه انواعها والطباعة علٌها (شنط 

ص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ

 - 6بالمنطمه الصناعٌة جنوب ؼرب أ351بجهة : المطعة رلم 

 االهرام للمماوالت العامة وادارة المشروعات ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،   المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة  -  33

 تؤجٌر المعدات الثمٌلة واالتجار فى كافة مستلزمات صناعة المماوالت فٌما عدا التؤجٌر التموٌلى  -

 المٌام بؤعمال الدٌكور والتشطٌبات  -

 استؽالل المناجم والمحاجر  -

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لمما

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

، عن المماوالت العامة والتورٌدات  6423برلم  21191123،لٌدت فى  5111110111تحمٌك ؼرضها فً مصر   ،رأس مالها   

 العمومٌة 

 المعدات الثمٌلة واالتجار فى كافة مستلزمات صناعة المماوالت فٌما عدا التؤجٌر التموٌلى تؤجٌر  -

 المٌام بؤعمال الدٌكور والتشطٌبات  -

 استؽالل المناجم والمحاجر  -

  

 األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 مدٌنة بدر -الحى االول  - 3مجاورة  -مدخل ب  - 64تحمٌك ؼرضها فً مصر ، بجهة : عمارة 

ش.ذ.م.م (   شركة  ،  أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو االهرام للمماوالت العامة وادارة المشروعات )  -  34

 تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .

       

، عن أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها  6423برلم  21191123،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها     

 مدٌنة بدر -الحى االول  - 3مجاورة  -مدخل ب  - 64ماً ألحكام المانون . ، بجهة : عمارة أو تلحمها بها وذلن طب

 ٌحًٌ عبدالوهاب وشركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع : -  35

 كرانٌش الدٌكور من مادة البولى ٌورثان  -

 ومادة البولستر PVCروالت البنر المصنوعة من  -

 نٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.مع مراعاة احكام الموا

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع : 6386برلم  21191117،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها     

 كرانٌش الدٌكور من مادة البولى ٌورثان  -

 لبولسترومادة ا PVCروالت البنر المصنوعة من  -

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 - A4المنطمة الصناعٌة  - 126بجهة : المطعة رلم 

عدا االلٌاؾ الصناعٌة ( . مع احمد عجمً اسماعٌل علً وشرٌكته   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل والنسٌج ) -  36

مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل والنسٌج )عدا االلٌاؾ  6399برلم  21191121،لٌدت فى  3111110111مالها   

( . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة الصناعٌة 

 مدٌنة بدر-فدان 811بالمنطمة الصناعٌة -363نشاطها ، بجهة : المطعة رلم 

عات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة االستثمار العماري بالمدن والمجتم ولٌد دمحم حمدان راشد وشرٌكته   شركة  ،   -  37

 والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما.

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

، عن االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  6339برلم  21191119،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما.

  

لى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وع

 -المجاورة السادسة  - 143المطعة  - 1: وحدة رلم 

 اٌمن احمد حامد النعناع وشرٌكته   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة -  38

 التصدٌر -

و فً حالة عدم  2117لسنة  72على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة  72التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 ثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. عدم تمتع األنشطة خارج لانون االست

والبحتهالتنفٌذٌه   ،رأس مالها    2117لسنة  27على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة 6421برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111

 التصدٌر -

و فً حالة عدم  2117لسنة  72لى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم ع

 2117لسنة  72التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 مار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستث

والبحتهالتنفٌذٌه ، بجهة : الدور  2117لسنة  27على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 -جنوب الجمركٌة  - 6المنطمه الصناعٌه امتداد أ - 95المطعه رلم  -االرضً 

 ع وشرٌكته   شركة  ،  لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالتاٌمن احمد حامد النعنا -  39

   

  

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

 ن المجاالت، عن لبل النشاط الخارج عن تل 6421برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

   

  

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، 

 -جنوب الجمركٌة  - 6المنطمه الصناعٌه امتداد أ - 95المطعه رلم  -بجهة : الدور االرضً 

ٌكٌه (   شركة  ،  انشاء والامة مصنع لتصنٌع المواد البنابٌة واالسمنتٌة مع مراعاة احكام المنٌر ) دمحم السٌد احمد المنٌر وشر -  41

الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مصنع لتصنٌع المواد البنابٌة واالسمنتٌة مع مراعاة ، عن انشاء والامة  6342برلم  21191119،لٌدت فى  311111110111

احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : لطعة 

 - A5المنطمة الصناعٌة  - 211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 72ابراهٌم دمحم ابراهٌم الشحات وشركاه   شركة  ،  انشطة ق -  41

 -أضافات كٌماوٌة للدهانات والبوٌات واالحبار والورنٌشات  -* الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعببة المواد الكٌماوٌة 

 -االصباغ ومركزات االلوان  -كٌماوٌات االستٌرٌن واالكرٌلن والرٌزن -كٌماوٌات البناء والبولً سكارٌد والمواد المرطبة والملدنة 

 بولً بروبلٌن. -اثٌلٌن حبٌبات البالستن بولً 

 *تجارة الجملة والتجزبة للمواد الكٌماوٌة علً ان تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط

 72انشطة خارج لانون 

، عن انشطة  6424برلم  21191123،لٌدت فى  51111110111* االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة بؤحكام   ،رأس مالها   

 72ق

 -أضافات كٌماوٌة للدهانات والبوٌات واالحبار والورنٌشات  -ة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعببة المواد الكٌماوٌة * الام

 -االصباغ ومركزات االلوان  -كٌماوٌات االستٌرٌن واالكرٌلن والرٌزن -كٌماوٌات البناء والبولً سكارٌد والمواد المرطبة والملدنة 

 بولً بروبلٌن. - حبٌبات البالستن بولً اثٌلٌن

 *تجارة الجملة والتجزبة للمواد الكٌماوٌة علً ان تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط

 72انشطة خارج لانون 

 َ   1A/ أ بالمنطمة الصناعٌة 3/ 31* االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة بؤحكام ، بجهة : المطعة رلم 

العمومٌة والمماوالت العامة وتسوٌك منتجات الؽٌر وخدمات رجال االعمال  (ش.ذ.م.م)   شركة  شركة السالمان للتورٌدات  -  42

 ،  التورٌدات العمومٌة 

 * المماوالت العامة

 * تسوٌك منتجات الؽٌر

 * التصدٌر

 *التجارة العامة لكل ما هو مسموح به لانونا

* تمدٌم كافة الخدمات االستشارٌة الالزمة لرجال األعمال والمستثمرٌن ( كل ما سبك فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات 

والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات 

من لانون سوق راس المال والبحته التنفٌذٌة   ،رأس مالها   27االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى الماده  العامله فى مجال

 ، عن التورٌدات العمومٌة  6375برلم  21191116،لٌدت فى  5111110111

 * المماوالت العامة

 * تسوٌك منتجات الؽٌر

 * التصدٌر

 *التجارة العامة لكل ما هو مسموح به لانونا

تمدٌم كافة الخدمات االستشارٌة الالزمة لرجال األعمال والمستثمرٌن ( كل ما سبك فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  *

والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات 

 -من لانون سوق راس المال والبحته التنفٌذٌة ، بجهة : الدور الثالث27االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى الماده العامله فى مجال 

 41مجاورة 15فٌال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة السالمان للتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة وتسوٌك منتجات الؽٌر وخدمات رجال االعمال  (ش.ذ.م.م)   شركة   -  43

 ا التسوٌك والتروٌج لمجاالت االستثمار وكذا فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه) ،  . وكذا فٌما عد

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 نشاطها.          

، عن . وكذا فٌما عدا التسوٌك والتروٌج لمجاالت االستثمار  6375برلم  21191116،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها     

 وكذا فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه) 

           

رة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباش           

 41مجاورة 15فٌال  -نشاطها. ، بجهة : الدور الثالث

 الندى فرٌت للخدمات الجمركٌة  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،   -  44

 التخلٌص الجمركً . - "

 شحن بجمٌع أنواعه للبضابع. -

 تبخٌر البالتات الخشبٌة . -

           

ٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السار           

 نشاطها.          

 التخلٌص الجمركً . - ، عن " 6446برلم  21191129،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

 شحن بجمٌع أنواعه للبضابع. -

 تبخٌر البالتات الخشبٌة . -

           

واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة أحكام الموانٌن            

 -مشروع الجوهرة مول  -) MC2(27المطعة  -539نشاطها. ، بجهة : الوحدة رلم 

 الدولٌة لصناعة النسٌج والمالبس الجاهزة والتطرٌز والتصدٌر ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع  -  45

 لتصنٌع المالبس الجاهزة والتطرٌز -

 للصناعات النسٌجٌة -

 التصدٌر -

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز   

أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد  للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

 طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة.

 وتشؽٌل مصنع ، عن الامة  6343برلم  21191119،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لتصنٌع المالبس الجاهزة والتطرٌز -

 للصناعات النسٌجٌة -

 التصدٌر -

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح 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 

ر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مص

 - C8المنطمه الصناعٌة  - 94طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة. ، بجهة : المطعه رلم 

(ش.ذ.م.م)   شركة  ،   تجارة الجملة و  Pacific Globalباسٌفن جلوبال لتجارة المستلزمات الطبٌة و االستٌراد و التصدٌر  -  46

 التجزبة للمستلزمات الطبٌة. على أن ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط.

االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه  -

 لزم موافمة الهٌبة مسبما.جزٌرة سٌناء فٌ

لسنة  7فً شؤن سجل المستوردٌن و المانون رلم 1982لسنة 121االستٌراد و التصدٌر . مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم -

 1981لسنة 121المعدل الحكام المانون 2117

، عن تجارة الجملة  6346برلم  21191111،لٌدت فى  51111110111على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة   ،رأس مالها    

 و التجزبة للمستلزمات الطبٌة. على أن ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط.

االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه  -

 موافمة الهٌبة مسبما. جزٌرة سٌناء فٌلزم

لسنة  7فً شؤن سجل المستوردٌن و المانون رلم 1982لسنة 121االستٌراد و التصدٌر . مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم -

 1981لسنة 121المعدل الحكام المانون 2117

 2مجاورة  - 6مربع  - 44على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة ، بجهة : فٌال  

(ش.ذ.م.م)   شركة  ،  و مركز مالً  Pacific Globalباسٌفن جلوبال لتجارة المستلزمات الطبٌة و االستٌراد و التصدٌر  -  47

و فً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و 2117لسنة 72مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة 72ستثمار رلم الحوافز الواردة بمانون اال

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

و البحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج 2117لسنة 72على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 عن تلن المجاالت .

  

  

  

، عن و مركز  6346برلم  21191111،لٌدت فى  51111110111كام الموانٌن واللوابح والمرارات   ،رأس مالها   مع مراعاة أح

و فً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع 2117لسنة 72مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة 72ار رلم بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثم

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و البحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج 2117لسنة 72على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 عن تلن المجاالت .

  

  

  

 2مجاورة  - 6مربع  - 44لموانٌن واللوابح والمرارات ، بجهة : فٌال مع مراعاة أحكام ا

(ش.ذ.م.م)   شركة  ،  السارٌة وبشرط  Pacific Globalباسٌفن جلوبال لتجارة المستلزمات الطبٌة و االستٌراد و التصدٌر  -  48

 إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

حة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً وٌجوز للشركة أن تكون لها مصل

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

 طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة .

، عن السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة  6346برلم  21191111،لٌدت فى  51111110111مالها    ،رأس  

 هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً 

ها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرض

 2مجاورة  - 6مربع  - 44طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة . ، بجهة : فٌال 

 التشٌٌد و البناء.(ش.ذ.م.م)   شركة  ،  المماوالت العامةو أعمال  M.S.Aالسعداء للمماوالت العامة  -  49

 التسوٌك و االستثمار العماري بشتى صوره من بٌع و تمسٌم أراضً و التخطٌط العمرانً.-

مشروعات اإلسكان التً ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل ألؼراض السكن ؼٌر اإلداري، بشرط أال ٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن -

 أبنٌة.  وحدة سكنٌة، سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة

 مشروعات اإلسكان االجتماعً ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل-

 إلامة أو تشؽٌل وإدارة وصٌانة محطات الصرؾ الصحً أو الصرؾ الصناعً والتنمٌة وتوصٌالتها. -

 ، عن المماوالت العامةو أعمال التشٌٌد و البناء. 6411برلم  21191121،لٌدت فى  1111110111المٌام   ،رأس مالها    -

 التسوٌك و االستثمار العماري بشتى صوره من بٌع و تمسٌم أراضً و التخطٌط العمرانً.-

إلداري، بشرط أال ٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن مشروعات اإلسكان التً ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل ألؼراض السكن ؼٌر ا-

 وحدة سكنٌة، سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة. 

 مشروعات اإلسكان االجتماعً ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل-

 إلامة أو تشؽٌل وإدارة وصٌانة محطات الصرؾ الصحً أو الصرؾ الصناعً والتنمٌة وتوصٌالتها. -

 -67مجاورة  -31المطعة رلم  -المٌام ، بجهة : الدور األرضً  -

(ش.ذ.م.م)   شركة  ،  بؤعمال المحاجر و استخراج مواد البناء من ( زلط و سن و رمل و  M.S.Aالسعداء للمماوالت العامة  -  51

 ؼٌرها من مواد البناء التً ٌتم استخراجها)



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لموتٌالت، والشمك واألجنحة الفندلٌة، والمرى السٌاحٌة، واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلن انشاء و الامة و ادارة الفنادق الثابتة وا-

سواء كانت خدمٌة أو ترفٌهٌة أو رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فٌها، على أال ٌمل مستوى 

 السٌاحٌة عن ثالثة نجوم وأال ٌزٌد الفنادق والموتٌالت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى 

، عن بؤعمال المحاجر و  6411برلم  21191121،لٌدت فى  1111110111إجمالً مساحة الوحدات   ،رأس مالها    "

 استخراج مواد البناء من ( زلط و سن و رمل و ؼٌرها من مواد البناء التً ٌتم استخراجها)

الموتٌالت، والشمك واألجنحة الفندلٌة، والمرى السٌاحٌة، واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلن انشاء و الامة و ادارة الفنادق الثابتة و-

سواء كانت خدمٌة أو ترفٌهٌة أو رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فٌها، على أال ٌمل مستوى 

 السٌاحٌة عن ثالثة نجوم وأال ٌزٌد  الفنادق والموتٌالت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى

 -67مجاورة  -31المطعة رلم  -إجمالً مساحة الوحدات ، بجهة : الدور األرضً  "

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن عمر محمود الفرخ وشرٌكه   شركة  ،  " -  51

  

 اط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط تجاره الجمله والتجزبه لمستلزمات المصانع علً ان تتم ممارسة النش "

   

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن ، عن " 6449برلم  21191129،لٌدت فى  4111110111،رأس مالها     

  

 تجاره الجمله والتجزبه لمستلزمات المصانع علً ان تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط  "

   

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 - 6جنوب ؼرب أ -382بجهة : مصنع رلم 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الخرسانة الجاهزة وكافة المنتجات  احمد شحاته شحاته شلبً وشرٌكٌه   شركة  ،  " -  52

 الخرسانٌة ومواد البناء

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الخرسانة الجاهزة  ، عن " 6381برلم  21191116،لٌدت فى  31111110111،رأس مالها     

 وكافة المنتجات الخرسانٌة ومواد البناء

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 - A5المنطمه الصناعٌة  -24بجهة : المطعه رلم 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الخرسانة الجاهزة وكافة المنتجات  العاصمة للخرسانة الجاهزة ومواد البناء   شركة  ،  " -  53

 الخرسانٌة ومواد البناء

 مة لمباشرة نشاطها.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالز

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الخرسانة الجاهزة  ، عن " 6381برلم  21191116،لٌدت فى  31111110111،رأس مالها     

 وكافة المنتجات الخرسانٌة ومواد البناء

ة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

 - A5المنطمه الصناعٌة  -24بجهة : المطعه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الامة وتشؽٌل مصنع لخراطة و تشكٌل وتشؽٌل المعادن. احمد محمود زلط و شرٌكه   شركة  ،  " -  54

  

 باشرة نشاطها .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لم

الامة وتشؽٌل مصنع لخراطة و تشكٌل وتشؽٌل  ، عن " 6332برلم  21191118،لٌدت فى  7111110111،رأس مالها     

 المعادن.

  

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، 

 - B1المنطمة الصناٌة  -مجمع الكٌنج  - VIFلطعة  -29بجهة : الوحدة رلم 

 جاهزة.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس ال رامً زهدي و شرٌكه   شركة  ،  " -  55

المحاصٌل الزراعٌة و الفواكه.  -تجارة الجملة و التجزبة للخٌوط و المماش و األكسسوارات و المالبس و مواد البناء  - "

 على أن ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط.

  

 ة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة. ، عن " 6396برلم  21191121،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

المحاصٌل الزراعٌة و الفواكه.  -تجارة الجملة و التجزبة للخٌوط و المماش و األكسسوارات و المالبس و مواد البناء  - "

 ن ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط.على أ

  

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، 

 -13المجاورة  -12المطعة رلم  -بجهة : الدور األول 

حد و شرٌكه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الشبابٌن و األبواب و األوجه محمود بهاء ابراهٌم احمد عبدالوا -  56

 ( والزجاج واأللومٌتال ومستلزماتها وتمطٌع الزجاج .U.P.V.Cالخارجٌه من الٌو بً فً سً )

لمباشرة نشاطها.  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الشبابٌن و األبواب و األوجه  6341برلم  21191119،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 ( والزجاج واأللومٌتال ومستلزماتها وتمطٌع الزجاج .U.P.V.Cالخارجٌه من الٌو بً فً سً )

لسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات ا

 -األردنٌه  -الكمال سنتر  -الدور الثانً  - 313بجهة : الوحدة رلم 

تجارة الجملة  -شرٌؾ سعٌد حسن على وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اللحوم ومنتجاتها بجمٌع انواعها  -  57

 للحوم ومنتجاتها بجمٌع انواعها على ان ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان والتجزبة 

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

  

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اللحوم ومنتجاتها بجمٌع  ، عن 6365برلم  21191115،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 تجارة الجملة والتجزبة للحوم ومنتجاتها بجمٌع انواعها على ان ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان  -انواعها 

زمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الال

 مدٌنه - 6المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب أ - 316بجهة : المطعة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والطباعة علٌها  دمحم حسٌن ناٌؾ وشرٌكه   شركة  ،   -  58

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهامع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والطباعة  6319برلم  21191113،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 علٌها 

ة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشر

 -سنتر نجوم الصفا  -عماره ب  - 112: شمه رلم 

 دمحم عبدالعزٌز وشرٌكٌه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع للصناعات الهندسٌة ) تشكٌل وتشؽٌل المعادن ( -  59

 ة لمباشرة نشاطها.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

، عن الامة وتشؽٌل مصنع للصناعات الهندسٌة ) تشكٌل  6384برلم  21191117،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها     

 وتشؽٌل المعادن (

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 VIFالمطعة  B1مجمع كٌنج للصناعات الصؽٌرة بالمنطمة الصناعٌة  -العنبر ج بالدور االرضى  - 22ة : الوحدة الصناعٌة رلم بجه

- 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النسٌج واأللمشة والستابر والمالبس والتطرٌز عبد هللا محمود كلش وشرٌكه   شركة  ،  " -  61

 لوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.مع مراعاة احكام الموانٌن وال

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النسٌج واأللمشة  ، عن " 6415برلم  21191122،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 والستابر والمالبس والتطرٌز

ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارا

 6جنوب ؼرب أ -178بجهة : لطعه رلم 

 2117لسنة  72مجدى عبد هللا محمود مسلم وشرٌكٌه   شركة  ،  النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  -  61

 والبحته التنفٌذٌه :

االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه  -

 جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما.

 والبحته التنفٌذٌه: 2117لسنة  72النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 عامةالمماوالت ال -

،رأس مالها      2117لسنة  72على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة  72، عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  6441برلم  21191128،لٌدت فى  3111110111

 والبحته التنفٌذٌه :

ثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النابٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه االست -

 جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌبة مسبما.

 والبحته التنفٌذٌه: 2117لسنة  72النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 المماوالت العامة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، بجهة : الدور  2117لسنة  72ى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم عل

 - 28مجاورة - 196المطعة  -االرضً 

ع بالمزاٌا مجدى عبد هللا محمود مسلم وشرٌكٌه   شركة  ،  وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا  الشرط ٌسمط حمها فً التمت -  62

 2117لسنة  72والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

رج والبحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخا 2117لسنة  72على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 عن تلن المجاالت .

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

  

، عن وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا  الشرط ٌسمط حمها  6441برلم  21191128،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 2117لسنة  72لمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم فً التمتع با

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

والبحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج  2117لسنة  72على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 ن تلن المجاالت .ع

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 - 28مجاورة - 196المطعة  -بجهة : الدور االرضً 

بتعدٌل احكام 2117لسنة  7والمانون رلم  1982لسنة  121ابراهٌم دمحم ابراهٌم الشحات وشركاه   شركة  ،  المانون رلم  -  63

 1982لسنة  121المانون رلم 

 فً شؤن سجل المستوردٌن.

وفً حالة عدم  2117لسنة  72على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة  72و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

 121، عن المانون رلم  6424برلم  21191123،لٌدت فى  51111110111على الشركة ممارسة النشاط الوارد   ،رأس مالها   

 1982لسنة  121بتعدٌل احكام المانون رلم 2117لسنة  7نون رلم والما 1982لسنة 

 فً شؤن سجل المستوردٌن.

وفً حالة عدم  2117لسنة  72على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة  72وافز الواردة بمانون االستثمار رلم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الح

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

 َ   1A/ أ بالمنطمة الصناعٌة 3/ 31على الشركة ممارسة النشاط الوارد ، بجهة : المطعة رلم 

والبحته التنفٌذٌه  2117لسنة  72ركة  ،  بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم ابراهٌم دمحم ابراهٌم الشحات وشركاه   ش -  64

 لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لسنة  72، عن بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  6424برلم  21191123 ،لٌدت فى 51111110111،رأس مالها     

 والبحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت 2117

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 َ   1A/ أ بالمنطمة الصناعٌة 3/ 31م بجهة : المطعة رل

 عادل عبد العزٌز منصور و شرٌكتٌه   شركة  ،  إلامة و تشؽٌل مستشفى متخصص فً أمراض النساء و التولٌد . -  65

 % من عدد األسرة بالمجان سنوٌا.11على أن تمدم الشركة 

 تجارة الجملة و التجزبة للمستلزمات الطبٌة.على أن ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط.-

  

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

، عن إلامة و تشؽٌل مستشفى متخصص فً أمراض النساء و  6345برلم  21191111،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 التولٌد .

 % من عدد األسرة بالمجان سنوٌا.11على أن تمدم الشركة 

 تجارة الجملة و التجزبة للمستلزمات الطبٌة.على أن ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط.-

  

ابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، مع مراعاة أحكام الموانٌن واللو

 بٌن الحٌٌن األول و الثانً -ارض المستشفٌات  -6بجهة : المطعة رلم 

م ممارسة دمحم مصطفى السٌد مصطفى سلٌم وشرٌكته   شركة  ،   تجارة الجملة والتجزبة لألجهزة الكهربابٌة . على أن ٌت -  66

 النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط.

  

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

ربابٌة . على أن ٌتم ، عن تجارة الجملة والتجزبة لألجهزة الكه 6321برلم  21191116،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط.

  

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -مجمع عبد الممصود التجاري  - 11عمارة  -بالدور االول علوى  3بالدور األرضً والوحدة رلم  14،  13: الوحدتٌن رلم 

 ولٌد دمحم عبدهللا وشركاه   شركة  ،  استصالح واستزراع األراضً البور أو الصحراوٌة، ومنها : -  67

 ( استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.  )أ           

 مستصلحة. ( استزراع األراضً ال )ب           

وٌشترط فً الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة            

 فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر. 

  -اإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً ومنه : -2           

،  6422برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111، سواء كان ذلن   ،رأس مالها   (  تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات )أ           

 عن استصالح واستزراع األراضً البور أو الصحراوٌة، ومنها :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ( استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.  )أ           

  ( استزراع األراضً المستصلحة. )ب           

وٌشترط فً الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة            

 فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر. 

  -اإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً ومنه : -2           

 - 13مجاورة  -Bمربع  - 7عمارة  -1ان ذلن ، بجهة : شمه (  تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات، سواء ك )أ           

 ولٌد دمحم عبدهللا وشركاه   شركة  ،  إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.  -  68

 مٌن أو اللحوم( تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التس )ب           

 ( تربٌة الخٌول.  )ت           

 ( المزارع السمكٌة )ث           

 2118لسنة  356ولرار ربٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم            

لى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وع           

 نشاطها .

 ، عن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.  6422برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 ( تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم )ب           

 ( تربٌة الخٌول.  )ت           

 ( المزارع السمكٌة )ث           

 2118لسنة  356ولرار ربٌس الجمهورٌة رلم  2117ة لسن 351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ربٌس الوزراء رلم            

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 - 13مجاورة  -Bمربع  - 7عمارة  -1نشاطها . ، بجهة : شمه 

 ركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ترٌكو دابرى متنوع خام صبحى طه عبدالجلٌل فرج وشرٌكته   ش -  69

  

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

  

  

 ٌع ترٌكو دابرى متنوع خام ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصن 6452برلم  21191131،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

  

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 - 4المنطمة الصناعٌة أ - 71: المطعة رلم 

لتصنٌع ألمشة مفروشات مخلوطة و ستابر الامة وتشؽٌل مصنع  اشرؾ صالح دمحم ابراهٌم و شرٌكته   شركة  ،  " -  71

 منسوجة و المالبس الجاهزه بكافة أنواعها.

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

ة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ألمشة مفروشات الام ، عن " 6351برلم  21191113،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 مخلوطة و ستابر منسوجة و المالبس الجاهزه بكافة أنواعها.

  

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 48مجاورة  -21عمارة  - 3: وحدة رلم

 ٌم رضا احمد دمحم وشرٌكته   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزةابراه -  71

 التصدٌر -

و فً حالة عدم  2117لسنة  72على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة ومركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة  72والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

والبحتهالتنفٌذٌه   ،رأس مالها    2117لسنة  72على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة 6421برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111

 التصدٌر -

و فً حالة عدم  2117لسنة  72على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة ومركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة  72لحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا وا

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

والبحتهالتنفٌذٌه ، بجهة : الدور االول  2117لسنة  72على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 -جنوب الجمركٌة  - 6المنطمه الصناعٌه أ - 95لمطعه رلم ا -علوي 

 ابراهٌم رضا احمد دمحم وشرٌكته   شركة  ،  لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت -  72

  

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

 ، عن لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت 6421برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111مالها   ،رأس   

  

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 -جنوب الجمركٌة  - 6ناعٌه أالمنطمه الص - 95المطعه رلم  -بجهة : الدور االول علوي 

(ش.ذ.م.م)   شركة  ،  المبٌعة منها على نصؾ إجمالً المساحات المبنٌة من الطالة  M.S.Aالسعداء للمماوالت العامة  -  73

 اإلٌوابٌة للمشروع. 

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة .1981لسنة 121التوكٌالت التجارٌة مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم -

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  "

 نشاطها.

، عن المبٌعة منها على نصؾ إجمالً المساحات المبنٌة من  6411برلم  21191121،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

 الطالة اإلٌوابٌة للمشروع. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة .1981لسنة 121التوكٌالت التجارٌة مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم -

ٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السار "

 -67مجاورة  -31المطعة رلم  -نشاطها. ، بجهة : الدور األرضً 

تورٌد و تركٌب أجهزة التحكم  - شركة  ،  "   intact engineering and technologyانتاكت للهندسةوالتكنولوجٌا  -  74

 اآللً و المٌاس و أنظمة االتصاالت.

 التصدٌر.-

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 نشاطها.          

لمٌاس تورٌد و تركٌب أجهزة التحكم اآللً و ا - ، عن " 6334برلم  21191118،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها     

 و أنظمة االتصاالت.

 التصدٌر.-

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 -  5مجاورة -44لطعة  -  2نشاطها. ، بجهة : وحدة رلم

 الامة وتشؽٌل مصنع لدباؼة الجلود  .ذ.م.م)   شركة  ،  "(ش EL Shaar New Visionالشعار نٌو فٌجن  -  75

 التصدٌر  -

و فً حالة عدم 2117لسنة 72على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة 72ون االستثمار رلم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمان

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

و البحته التنفٌذٌه لبل   ،رأس مالها   2117لسنة 72على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع لدباؼة الجلود  ، عن " 6329رلم ب 21191118،لٌدت فى  1111110111

 التصدٌر  -

و فً حالة عدم 2117لسنة 72على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة 72ستثمار رلم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون اال

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

و البحته التنفٌذٌه لبل ، بجهة : الوحدة 2117لسنة 72على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 مدٌنة بدر-ى مدٌنة الجلود بالروبٌك - D11/L2رلم 

 (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  النشاط الخارج عن تلن المجاالت EL Shaar New Visionالشعار نٌو فٌجن  -  76

  

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً  وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

 طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة .

 ، عن النشاط الخارج عن تلن المجاالت 6329برلم  21191118،لٌدت فى  111111.000،رأس مالها     

  

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح 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 فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

 مدٌنة بدر-مدٌنة الجلود بالروبٌكى  - D11/L2ن والبحته التنفٌذٌة . ، بجهة : الوحدة رلم طبماً ألحكام المانو

 المماوالت العامة  فٌرؾ للتجارة والمماوالت العامة  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  " -  77

 التورٌدات العمومٌة  -

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  -

 انٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام المو

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج

 المماوالت العامة  ، عن " 6448برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة  -

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  -

 سارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات ال

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة  تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها

 مربع )د(-68منزل -14مجاورة -3شمة-: الدور االول علوي

(ش.ذ.م.م)   شركة  ،  انشاء و الامة مصنع لتجمٌع لمبات اللٌد بكافة أنظمتها و أنواعها و  Evlon Egyptإٌفلون مصر  -  78

 أشكالها و الواح االضاءة التى تعمل بالطالة الشمسٌة.

 التجارة العامة لكل ما هو مسموح به لانونا.  -

 التورٌدات العمومٌة لكل ما هو مسموح به لانونا. -

 المماوالت العامة و ادارة المشروعات بكافة أنواعها. -

ز مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجو  

،لٌدت فى  1111110111للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً   ،رأس مالها   

، عن انشاء و الامة مصنع لتجمٌع لمبات اللٌد بكافة أنظمتها و أنواعها و أشكالها و الواح االضاءة التى  6347برلم  21191111

 تعمل بالطالة الشمسٌة.

 جارة العامة لكل ما هو مسموح به لانونا. الت -

 التورٌدات العمومٌة لكل ما هو مسموح به لانونا. -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المماوالت العامة و ادارة المشروعات بكافة أنواعها. -

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز   

 -الدور الثانً  - 5ركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً ، بجهة : الوحدة رلم للش

 مركز رمضان عبد الحمٌد التجاري-A1  ،A1المنطمة المحصورة بٌن   -أ 14المطعة رلم 

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  تزاول أعماال شبٌهة  Evlon Egyptإٌفلون مصر  -  79

مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والبحته 

 التنفٌذٌة.

ؤعمالها أو التً لد تعاونها على ، عن تزاول أعماال شبٌهة ب 6347برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام 

مركز -A1  ،A1المنطمة المحصورة بٌن   -أ 14المطعة رلم  -الدور الثانً  - 5المانون والبحته التنفٌذٌة. ، بجهة : الوحدة رلم 

 رمضان عبد الحمٌد التجاري

 شركة نٌوكندة للتجارة  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،               -  81

 تجارة و توزٌع المواد الؽذابٌة. - "

           

رة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباش           

 نشاطها.          

 تجارة و توزٌع المواد الؽذابٌة. - ، عن " 6362برلم  21191114،لٌدت فى  711110111،رأس مالها     

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 االردنٌة - 3البتراء مول  -الدور االول  2: وحدة رلم نشاطها. ، بجهة 

 )ذ.م.م(   شركة  ،   المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  SYMMETRIC EGYPTشركة سٌمترن اٌجبت    -  81

 التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -

 التورٌدات العمومٌة  -

 تصنٌع المواسٌروالمنتجات البالستٌكٌة  -االستثمار العمارى  -

لسنه  356و مراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 2117لسنة  351مع مراعاه ما ورد بمرار ربٌس الوزراء  رلم  

2118   

فى شؤن سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  

،لٌدت فى  511110111ل   ،رأس مالها   الوكاله التجارٌه , والٌنشا تؤسٌس الشركة أى حك فى مزاوالة ؼرضها إال بعد الحصو

 ، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  6374برلم  21191116

 التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -

 التورٌدات العمومٌة  -

 تصنٌع المواسٌروالمنتجات البالستٌكٌة  -االستثمار العمارى  -

لسنه  356و مراعاه لرار ربٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 2117لسنة  351مع مراعاه ما ورد بمرار ربٌس الوزراء  رلم  

2118   

فى شؤن سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  

حوض البرنس  152، بجهة : لطعه الوكاله التجارٌه , والٌنشا تؤسٌس الشركة أى حك فى مزاوالة ؼرضها إال بعد الحصول 

 بحطٌط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

)ذ.م.م(   شركة  ،  على التراخٌص الالزمة لمزاوالة ؼرضها من الجهات  SYMMETRIC EGYPTشركة سٌمترن اٌجبت    -  82

 المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.

إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط 

أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها 

رٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشت

 المانون والبحته التنفٌذٌة .

، عن على التراخٌص الالزمة لمزاوالة ؼرضها من الجهات  6374برلم  21191116،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

 المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.

ابح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللو 

أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها 

ج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندم

 حوض البرنس بحطٌط 152المانون والبحته التنفٌذٌة . ، بجهة : لطعه 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعببة و تؽلٌؾ المواد الؽذابٌة . محمود حامد على الباز و شرٌكته   شركة  ،  " -  83

  

 للوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .مع مراعاة أحكام الموانٌن وا

الامة وتشؽٌل مصنع لتعببة و تؽلٌؾ المواد  ، عن " 6445برلم  21191129،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 الؽذابٌة .

  

ى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعل

 شارع المحكمة -خلؾ مسجد النصر  -بجهة : منزل ملن / حامد على الباز 

 تجارة األدوٌة و األجهزة و المستلزمات الطبٌة . -) ش.ذ.م.م (   شركة  ،    Q.M.Sكوالٌتً مٌدٌكال سبالى  -  84

 التورٌدات العمومٌة.-

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة.  1982لسنة  121توكٌالت التجارٌة مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم ال-

  

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

لوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من ا

تجارة  -، عن  6419برلم  21191123،لٌدت فى  1111110111تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما   ،رأس مالها   

 األدوٌة و األجهزة و المستلزمات الطبٌة .

 التورٌدات العمومٌة.-

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة.  1982لسنة  121التجارٌة مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم  التوكٌالت-

  

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

ع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه م

 -منشٌة السادات  -شارع العروبة  - 21العمار رلم  -تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ، بجهة : الدور األرضً 

فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً  ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  ٌجوز لها أن تندمج Q.M.Sكوالٌتً مٌدٌكال سبالى  -  85

 ألحكام المانون .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن  6419برلم  21191123،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

 -لسادات منشٌة ا -شارع العروبة  - 21العمار رلم  -طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : الدور األرضً 

المماوالت  - (   شركة  ،  "PISS)ش.ذ.م.م( ) Ping integrated Systems Solutionsبٌنج لالنظمة المتكاملة  ( -  86

 العامة والتورٌدات العمومٌة 

 تورٌد وتركٌب شبكات اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتها  -

اة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة تورٌد وتركٌب مستلزمات شبكات االنظمة االمنٌة والحرٌك، مع مراع -

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

 المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة  - ، عن " 6442برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

 تورٌد وتركٌب شبكات اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتها  -

تورٌد وتركٌب مستلزمات شبكات االنظمة االمنٌة والحرٌك، مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -

 مول الدوحة -الدور الرابع  -عمارة ب  -45الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شمة 

راد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت شركة المصرٌه التشادٌه لالستٌ -  87

فً  1982لسنة  121فً شؤن سجل المستوردٌن و المانون رلم  1982لسنة  121التجارٌة مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم 

 1982لسنة  121بتعدٌل بعض احكام المانون  2117لسنة  7شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة وعلى المانون رلم 

 التورٌدات العمومٌه  -

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  -

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 نشاطها.          

، عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة مع التزام  6369برلم  21191115،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها     

فً شؤن تنظٌم أعمال  1982لسنة  121فً شؤن سجل المستوردٌن و المانون رلم  1982لسنة  121الشركة بؤحكام المانون رلم 

 1982لسنة  121بتعدٌل بعض احكام المانون  2117نة لس 7الوكالة التجارٌة وعلى المانون رلم 

 التورٌدات العمومٌه  -

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  -

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 -مدٌنة بدر  -الحً االٌطالً  - 334بالعمار  - 3شمه  -لدور الثالث نشاطها. ، بجهة : ا

النور لالستشارات الهندسٌة  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  -  88

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.          

، عن أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  6344برلم  21191111لٌدت فى ، 51110111،رأس مالها     

 51مجاورة  -63عمارة  -12الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شمة 

عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه  النور لالستشارات الهندسٌة  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  تمدٌم االستشارات الهندسٌه(فٌما -  89

وكذا االستشارات المانونٌه واالستشارات والدراسات المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن لانون سوق راس المال عن االوراق المالٌه النشطه الشركات العامله فى مجال االوراق المالٌه المنصوص علٌها فى الماده ?? م

 والبحته التنفٌذٌه).

 المٌام بكافه االعمال التصمٌمات الهندسٌه المرتبطه باالعمال المعمارٌه. -

 المماوالت العامه.-

           

ما ، عن تمدٌم االستشارات الهندسٌه(فٌما عدا  6344برلم  21191111،لٌدت فى  51110111مع مراعاة   ،رأس مالها              

ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌه واالستشارات والدراسات المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده راس المال 

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌه عن االوراق المالٌه النشطه الشركات العامله فى مجال االوراق المالٌه المنصوص علٌها فى 

 ون سوق راس المال والبحته التنفٌذٌه).الماده ?? من لان

 المٌام بكافه االعمال التصمٌمات الهندسٌه المرتبطه باالعمال المعمارٌه. -

 المماوالت العامه.-

           

 51مجاورة  -63عمارة  -12مع مراعاة ، بجهة : شمة            

 العامة السهم المصري للمماوالت  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  المماوالت -  91

 * التورٌدات العامة

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 نشاطها.          

 ، عن المماوالت العامة 6388برلم  21191121،لٌدت فى  811110111،رأس مالها     

 ات العامة* التورٌد

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 المرحلة الرابعة -اسواق االردنٌة-57نشاطها. ، بجهة : مكتب 

 .م.م (   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع :برج الصناعة للصناعات البالستٌكٌة والطباعة والتؽلٌؾ ) ش.ذ -  91

 مواد التعببة و التؽلٌؾ بجمٌع أنواعها. -

 المنتجات البالستٌكٌة بجمٌع أنواعها. -

 التجارة العامة لكل ما هو مسموح به لانونا. -

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة. 1982لسنة  121التوكٌالت التجارٌة مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم  -

 التصدٌر. -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز   

 21191113،لٌدت فى  1111110111أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها    للشركة أن تكون لها مصلحة

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع : 6354برلم 

 مواد التعببة و التؽلٌؾ بجمٌع أنواعها. -

 المنتجات البالستٌكٌة بجمٌع أنواعها. -

 التجارة العامة لكل ما هو مسموح به لانونا. -

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة. 1982لسنة  121ت التجارٌة مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم التوكٌال -

 التصدٌر. -

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز   

 - A4المنطمة الصناعٌة  - 121بؤي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : لطعة رلم  للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن

برج الصناعة للصناعات البالستٌكٌة والطباعة والتؽلٌؾ ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها  -  92

ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها  أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما

 بها وذلن طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة.

، عن وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد  6354برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

لخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً ا

 - A4المنطمة الصناعٌة  - 121طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة. ، بجهة : لطعة رلم 

واعه و أكسسوراتة و الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األثاث بمختلؾ أن فورست لتصنٌع االثاث ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،   -  93

 جمٌع أنواع الدٌكور.

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 نشاطها.          

مصنع لتصنٌع األثاث بمختلؾ أنواعه و  ، عن الامة وتشؽٌل 6355برلم  21191113،لٌدت فى  15111110111،رأس مالها     

 أكسسوراتة و جمٌع أنواع الدٌكور.

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 مدٌنة بدر -بالمنطمة الصناعٌة الحرفٌة ب  - 29نشاطها. ، بجهة : لطعة رلم 

دار االء الرحمن للطباعة الحدٌثة   (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام  -  94

 المانون والبحته التنفٌذٌة .

  

لحمها بها وذلن طبماً ، عن فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو ت 6331برلم  21191118،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها     

 -6نموذج  - 5المجاورة -61عمارة  -212ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة . ، بجهة : الوحدة رلم 

دمحم ؼرٌب محمود علً وشركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌة والمعدنٌة والبالستٌكٌة ) االثاث  -  95

  -الجملة والتجزبة لمواد التشطٌبات والدٌكور علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة بدر فمط  تجارة -المكتبً والمنزلً ( 

 2117لسنة  7فً شؤن سجل المستوردٌن والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر ، تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

د حسابات مستملة ومركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار على الشركة إفرا 1982لسنة 121بتعدٌل احكام المانون رلم 

، عن الامة وتشؽٌل  6319برلم  21191111،لٌدت فى  3111110111وفً حالة عدم   ،رأس مالها     2117لسنة  72رلم 

لجملة والتجزبة لمواد التشطٌبات تجارة ا -مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌة والمعدنٌة والبالستٌكٌة ) االثاث المكتبً والمنزلً ( 

لسنة  121االستٌراد والتصدٌر ، تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم   -والدٌكور علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة بدر فمط 

على الشركة إفراد  1982لسنة 121بتعدٌل احكام المانون رلم  2117لسنة  7فً شؤن سجل المستوردٌن والمانون رلم  1982

 58وفً حالة عدم ، بجهة : المطعة رلم   2117لسنة  72حسابات مستملة ومركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 -مدٌنة بدر  -فدان  251المنطمة الصناعٌة  -

و الحوافز الواردة دمحم ؼرٌب محمود علً وشركاه   شركة  ،  التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا  -  96

 .2117لسنة  72بمانون االستثمار رلم 

عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. علً الشركة ممارسة اللنشاط الوارد 

المجاالت مع مراعاة أحكام  والبحته التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن 2117لسنة  72بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز  6319برلم  21191111،لٌدت فى  3111110111

 .2117لسنة  72نون االستثمار رلم الواردة بما

عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. علً الشركة ممارسة اللنشاط الوارد 

حكام والبحته التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع مراعاة أ 2117لسنة  72بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 58الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة رلم 

 -مدٌنة بدر  -فدان  251المنطمة الصناعٌة  -

 * الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االخشاب اشرؾ ابراهٌم عبدالمجٌد دمحم وشرٌكه   شركة  ،  " -  97

 * التورٌدات العمومٌة

و فً حالة عدم 2117لسنة 72على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة 72التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 ة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. عدم تمتع األنشط

و البحته   ،رأس مالها   2117لسنة 72على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 * الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االخشاب ، عن " 6379برلم  21191116،لٌدت فى  3111110111

 * التورٌدات العمومٌة

و فً حالة عدم 2117لسنة 72على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2117لسنة 72التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 ة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. عدم تمتع األنشط

، 21و البحته ، بجهة : الوحدات ارلام 2117لسنة 72على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

 -51مجاورة  -نموذج د  -مدخل ب -2بالعمار رلم  16،12

 ٌد دمحم وشرٌكه   شركة  ،  التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالتاشرؾ ابراهٌم عبدالمج -  98

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت، عن التنفٌذٌه لبل  6379برلم  21191116،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 -51مجاورة  -نموذج د  -مدخل ب -2بالعمار رلم  16،12، 21بجهة : الوحدات ارلام 

الامة وتشؽٌل مصنع لطباعة الورق والبالستٌن  ة   (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  "دار االء الرحمن للطباعة الحدٌث -  99

 وااللومنٌوم والعبوات الكرتون ومواد الدعاٌة والتؽلٌؾ والكتب 

 والٌشمل ذلن طباعة او نشر او توزٌع الصحؾ والمجالت.

  

 الالزمة لممارسة هذه األنشطة .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً 

،لٌدت فى  5111110111لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج   ،رأس مالها   

الامة وتشؽٌل مصنع لطباعة الورق والبالستٌن وااللومنٌوم والعبوات الكرتون ومواد  ، عن " 6331برلم  21191118

 الدعاٌة والتؽلٌؾ والكتب 

 والٌشمل ذلن طباعة او نشر او توزٌع الصحؾ والمجالت.

  

 زمة لممارسة هذه األنشطة .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الال

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً 

 -61عمارة  -212لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج ، بجهة : الوحدة رلم 

 -6نموذج  - 5ةالمجاور

 بناء المعتز لألستثمار العماري  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  االستثمار العماري  -  111

 التورٌدات العمومٌة -

 المماوالت العامة والتشطٌبات  -

 الامة وتشؽٌل مصنع "

 لتشكٌل وتشؽٌل المعادن  

 لتصنٌع الخزانات المعدنٌة 

رات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرا  

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 

،لٌدت فى  511110111الهٌبات   ،رأس مالها   تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً 

 ، عن االستثمار العماري  6395برلم  21191121

 التورٌدات العمومٌة -

 المماوالت العامة والتشطٌبات  -

 الامة وتشؽٌل مصنع "

 لتشكٌل وتشؽٌل المعادن  

 لتصنٌع الخزانات المعدنٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح 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 

 -الدور االول  -19ر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات ، بجهة : مكتب رلم تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مص

 االردنٌة -2111سٌنكو 

بناء المعتز لألستثمار العماري  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والبحته  -  111

 التنفٌذٌة.

، عن السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  6395برلم  21191121،لٌدت فى  511110111   ،رأس مالها  

 االردنٌة -2111سٌنكو  -الدور االول  -19والبحته التنفٌذٌة. ، بجهة : مكتب رلم 

بكافة الوسابل المسموعة والممروءة ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  الدعاٌة واالعالن  Promise Mediaبرومٌس مٌدٌا   -  112

التورٌدات العمومٌة ،مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -والمربٌة 

 الالزمة لمباشرة نشاطها.

ة الوسابل المسموعة والممروءة ، عن الدعاٌة واالعالن بكاف 6455برلم  21191131،لٌدت فى  181110111،رأس مالها     

التورٌدات العمومٌة ،مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -والمربٌة 

 -لرٌة شوبن  -ش جامع الحجارٌن  -الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : منزل ملن سعٌد عبدالحلٌم عبدالحمٌد 

 طباعة و نشر الكتب و المجالت العلمٌة -1ركة بذور للمشروعات التعلٌمٌة ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  ش -  113

 الامة و ادارة الحضانات و المدارس فٌما ال ٌتعدى التعلٌم الثانوي. -2

 تنظٌم المعارض و المإتمرات بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده. -3

 بالوسابل المربٌة و المسموعة و الممروبة.الدعاٌة و اإلعالن  -4

 انتاج المحتوى األلكترونً بصوره المختلفة من صوت و صورة و بٌانات. -5

 انشاء و ادارة المناطك التكنولوجٌة و الحضانات العلمٌة. -6

 الامة و تشؽٌل مركز العداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة و اعداد الباحثٌن. -7

 طباعة و نشر الكتب و المجالت العلمٌة -1، عن  6341برلم  21191119،لٌدت فى  511110111ها   ،رأس مال   -8

 الامة و ادارة الحضانات و المدارس فٌما ال ٌتعدى التعلٌم الثانوي. -2

 تنظٌم المعارض و المإتمرات بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده. -3

 سابل المربٌة و المسموعة و الممروبة.الدعاٌة و اإلعالن بالو -4

 انتاج المحتوى األلكترونً بصوره المختلفة من صوت و صورة و بٌانات. -5

 انشاء و ادارة المناطك التكنولوجٌة و الحضانات العلمٌة. -6

 الامة و تشؽٌل مركز العداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة و اعداد الباحثٌن. -7

 مركز المجاورة التاسعة -  1رلم ، بجهة : لطعة  -8

 شركة بذور للمشروعات التعلٌمٌة ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  الامة و انشاء معرض لبٌع و تجارة السٌارات. -  114

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز   

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد للشركة أن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

 ذٌة.طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌ

      

 ، عن الامة و انشاء معرض لبٌع و تجارة السٌارات. 6341برلم  21191119،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز   

ن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشتر

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

 مركز المجاورة التاسعة -  1 طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة. ، بجهة : لطعة رلم

 (ش.ذ.م.م)   شركة  ،   Anubisشركة انوبٌس لدار النشر والتوزٌع والدعاٌة واالعالن والوسابل العلمٌة  -  115

 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسابل المسموعه و الممرإه و المربٌه  - "

 ٌانات انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفه من صوت و صوره و ب -

 تصمٌم و انتاج البرامج و التطبٌمات و انشاء نظم المعلومات االلكترونٌه  -

 مركز تدرٌب فى مجال الكمبٌوتر وااللكترونٌات واالعالم والتنمٌه البشرٌه.  -

 تمدٌم الخدمات التعلٌمٌه والتربوٌه للمراحل التعلٌمٌه المختلفه ( فٌما ال ٌتعدى التعلٌم الثانوى ).  -

 تصمٌم الموالع االلكترونٌة. -نشر وتوزٌع الكتب.  -

الدعاٌه و االعالن بكافة  - ، عن " 6316برلم  21191112،لٌدت فى  1111110111* كل ما سبك الٌشمل   ،رأس مالها   

 الوسابل المسموعه و الممرإه و المربٌه 

 ت انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفه من صوت و صوره و بٌانا -

 تصمٌم و انتاج البرامج و التطبٌمات و انشاء نظم المعلومات االلكترونٌه  -

 مركز تدرٌب فى مجال الكمبٌوتر وااللكترونٌات واالعالم والتنمٌه البشرٌه.  -

 تمدٌم الخدمات التعلٌمٌه والتربوٌه للمراحل التعلٌمٌه المختلفه ( فٌما ال ٌتعدى التعلٌم الثانوى ).  -

 تصمٌم الموالع االلكترونٌة. -ٌع الكتب. نشر وتوز -

 -المجاورة الخامسة  -82عمارة  -* كل ما سبك الٌشمل ، بجهة : الدور االول 

(ش.ذ.م.م)   شركة  ،  طباعة او نشر او  Anubisشركة انوبٌس لدار النشر والتوزٌع والدعاٌة واالعالن والوسابل العلمٌة  -  116

 توزٌع الصحؾ والمجالت.

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 نشاطها.          

 ، عن طباعة او نشر او توزٌع الصحؾ والمجالت. 6316برلم  21191112،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

           



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 -المجاورة الخامسة  -82عمارة  -نشاطها. ، بجهة : الدور االول 

مصنع لتصنٌع مواد )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  الامة وتشؽٌل  Weirdough Bakry Industryوٌردو لصناعة المخبوزات  -  117

 ؼذابٌة وحلوى من عجٌن وحلوى جافة وسناكس ومخبوزات ووجبات جاهزه ومشروبات وشٌكوالته وتعببتها وتؽلٌفها. 

           

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

      نشاطها.     

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مواد ؼذابٌة وحلوى من  6416برلم  21191121،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

 عجٌن وحلوى جافة وسناكس ومخبوزات ووجبات جاهزه ومشروبات وشٌكوالته وتعببتها وتؽلٌفها. 

           

ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمر           

 - B4المنطمة الصناعٌة  - 148نشاطها. ، بجهة : المطعة رلم 

التجارة العامة فٌما ماهو  - (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  " Mccoy International Tradingشركة االصٌل للتجارة الدولٌة   -  118

 مسموح به لانونا 

 لتورٌدات العامة ا -

 التصدٌر  -

 بشؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة 1982لسنة 121التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -

 االستشارات االستثمارٌة فٌما عدا االستشارات المانونٌة والمالٌة -

           

ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارا           

 نشاطها.          

 التجارة العامة فٌما ماهو مسموح به لانونا  - ، عن " 6349برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

 التورٌدات العامة  -

 التصدٌر  -

 بشؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة 1982لسنة 121التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -

 االستشارات االستثمارٌة فٌما عدا االستشارات المانونٌة والمالٌة -

           

على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول           

 االردنٌة - 1عمان سنتر -مدخل ب  -1شمه  -نشاطها. ، بجهة : الدور االول علوي 

مصر  )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع بوٌات صناعٌة و انشابٌة  -شركة مصنع الجزٌرة للدهانات  -  119

 -التورٌدات العمومٌة   -التصدٌر   -مماوالت اعمال التشطٌبات و الدٌكور .   -و لطاعى .   تجارة و توزٌع  البوٌات جملة -عامة   

تمدٌم االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة ز

، عن الامة و  6356برلم  21191113،لٌدت فى  3111110111الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة   ،رأس مالها   

مماوالت اعمال التشطٌبات و  -جملة و لطاعى .  تجارة و توزٌع  البوٌات  -تشؽٌل مصنع لتصنٌع بوٌات صناعٌة و انشابٌة عامة   

تمدٌم االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت    -التورٌدات العمومٌة   -التصدٌر   -الدٌكور .  

بة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناس

(  31, 32,  51االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة ، بجهة : لطعة رلم ) 

 (  A 5بالمنطمة الصناعٌة )

من لانون سوق رأس  27فى المادة مصر  )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  المنصوص علٌها  -شركة مصنع الجزٌرة للدهانات  -  111

المال والبحته التنفٌذٌة(    مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 

 شبٌهة األنشطة .  وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو 

، عن  6356برلم  21191113،لٌدت فى  3111110111تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة .  ،رأس مالها   

من لانون سوق رأس المال والبحته التنفٌذٌة(    مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات  27ى المادة المنصوص علٌها ف

السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من 

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما  الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال

)  ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة . ، بجهة : لطعة رلم

 (  A 5( بالمنطمة الصناعٌة ) 31, 32,  51

 ارما ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع:الصمر ف -  111

 وتعببة وتؽلٌؾ المكمالت الؽذابٌة واالؼذٌة الخاصة.  -

 المستحضرات الطبٌة واالدوٌة والمطهرت والعطور وتعببة لبن االطفال وتعببة االعشاب -

  

 تراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار ال

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً 

 21191116،لٌدت فى  5111110111لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن   ،رأس مالها   

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع: 6382برلم 

 وتعببة وتؽلٌؾ المكمالت الؽذابٌة واالؼذٌة الخاصة.  -

 المستحضرات الطبٌة واالدوٌة والمطهرت والعطور وتعببة لبن االطفال وتعببة االعشاب -

  

 الالزمة لممارسة هذه األنشطة . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً 

فدان  111المنطمة الصناعٌة  - 43لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن ، بجهة : المطعة رلم 

 مدٌنة بدر -شباب 

الصمر فارما ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  -  112

 والبحته التنفٌذٌة 

أو تلحمها بها وذلن  ، عن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها 6382برلم  21191116،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها     

 مدٌنة بدر -فدان شباب  111المنطمة الصناعٌة  - 43طبماً ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة ، بجهة : المطعة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

  الشطب  -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى تارٌخ    1141نٌو كارتوبان لصاحبها حجازى حجازى مصطفى حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو/شطب السجل  تم المحو   21191118

،    3988الرشاد لالستثمار العماري والمماوالت العامة لصاحبها احمد رشاد عمر دمحم نٌده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم محو/شطب السجل  تم المحو   21191113وفى تارٌخ 

، وفى    6296،  سبك لٌده برلم :   السما لتصنٌع المواد الؽذابٌه لصاحبها اٌمن فتحً دمحم حلمً عبدالحلٌم  ،  تاجر فرد   - 3

 تم محو/شطب السجل  تم المحو بامر محو   21191113تارٌخ 

تم    21191113، وفى تارٌخ    5167منالكو للتجارة لصاحبها منال علٌوه دمحم صباح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  تم المحو بامر محو

لالنتاج الزراعى والحٌوانى والداجنى لصاحبها دمحم محمود احمد سمرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : الوادى االخضر    - 5

 تم محو/شطب السجل  تم المحو   21191122، وفى تارٌخ    821

،    5129:  الزهراء جاكار للصناعات النسٌجٌة لصاحبها الحسٌنً علً ٌوسؾ عبداللطٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 6

 تم محو/شطب السجل  تم المحو بامر محو   21191123وفى تارٌخ 

اسكٌمو لالجهزة الكهربابٌة والمنزلٌة وااللكترونٌة والبالستٌكٌة لصاحبها دمحم محمود ابوالفتوح بكري  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 7

 لمحوتم محو/شطب السجل  تم ا   21191129، وفى تارٌخ    4388لٌده برلم : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ ،   5971المصرٌة السعودٌة للبالستٌن لصاحبها عربً عبدالؽنً سعٌد علً شبانه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   51111110111أس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر  21191111

وفً تارٌخ ،   1241سٌجا إم ثري للصناعات الكهربابٌة لصاحبتها ٌمنً ماجد دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191111

  5797بالستٌن )مٌرو بالست( لصاحبها ممدوح عبد المنعم عبد الحلٌم عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مكة لصناعة ال -  3

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191113وفً تارٌخ ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     21191129وفً تارٌخ ،   1815محروس عٌاد سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   1815الجوكر محروس عٌاد سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   11111110111س ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

وفً تارٌخ ،   5884لصاحبها احمد ربٌع مختار شناوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  UNI MAC PLASTٌونً مان بالست  -  6

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191129

   ــــــــــــــــــــــ  

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  6318ابوزٌد بان لتصنٌع االكواب الورلٌة لصاحبها ماهر دمحم ابوزٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

  - 6المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب أ - 188تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم  21191111

وفً تارٌخ  6314عبدالمعبود لالعالؾ لصاحبها عبدالمعبود دمحم عبدالمعبود عبدالمعطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 88مجاورة -175لطعة -1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  21191112

وفً  6317عبدالعزٌز دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الٌاسٌن والكرم للصناعات الهندسٌة لصاحبها عبدالعزٌز دمحم  -  3

 41مجاورة -مربع ب-7عمارة رلم -4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم  21191113تارٌخ 

ٌخ وفً تار 2248ترست فود للصناعات الؽذابٌة لصاحبها تامر علً محمود بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

الصالحٌة  -المنطمة الصناعٌة الثانٌة  -مشروعات صؽٌرة  - 137تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم  21191116

 الجدٌدة

 6323روج لصناعة مستحضرات التجمٌل ومزٌل الشعر لصاحبها نسرٌن دمحم صهٌب صعب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 6المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب أ-378المطعة رلم -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الثانً تم 21191116وفً تارٌخ 

األشرؾ للترٌكو والمالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبتها رٌهام محمود مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

المطعة  -ر:   ، العنبر الكابن بالناحٌة الشمالٌة من الدور االرضً تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌ 21191116وفً تارٌخ  1587

  - 4المنطمة الصناعٌة ب   46،47الصناعٌة رلم 

وفً تارٌخ  1587األشرؾ للترٌكو والمالبس الجاهزة لصاحبتها رٌهام محمود مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

المطعة الصناعٌة رلم  -ـتؤشٌر:   ، العنبر الكابن بالناحٌة الشمالٌة من الدور االرضً تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 21191116

  - 4المنطمة الصناعٌة ب   46،47

وفً تارٌخ  6324الدولٌة لتجارة مواد البناء والمماوالت العامة لصاحبها احمد دمحم فهمً فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 االردنٌة-4مرحلة -البترا مول-5شمة -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الثانً  21191116

وفً تارٌخ  6322صاحبها دمحم نذٌر جمٌل عتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المصرٌة السورٌة لصناعة البالستٌن ل -  9

  - B4المنطمة الصناعٌة  - 183تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم  21191116

 1721لٌده برلم     الٌؾ تكنولوجٌز للتورٌدات العمومٌة لصاحبها بهاء جمال حامد المتولً الحلواتً ، تاجر فرد ،  سبك -  11

 االردنٌة-مول المدس-6مدخل -الدور الثانً-4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة رلم  21191118وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 6327لصاحبها دمحم نبٌل عبدهللا عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Sharm smileشرم سماٌل للتسوٌك السٌاحً  -  11

 12مجاورة  -3لطعة رلم -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور االرضً 21191118وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  6327لصاحبها دمحم نبٌل عبدهللا عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     LATال اٌه تً للتسوٌك السٌاحً  -  12

 12مجاورة  -3رلم  لطعة-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور االرضً 21191118

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  2511كارتوبان حجازي حجازي مصطفً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 111ارض جمعٌة العدلٌة-لرٌة السالم 5منطمة رلم -مساح8ًالعنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 

وفً تارٌخ  6335دمحم فإاد كرمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تركواز لاللشمة والمفروشات لصاحبها احمد  -  14

 8مجاورة -183لطعة -1شمة-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور االرضً 21191118

خ وفً تارٌ 6331اطلس لمواد التعبشة والتؽلٌؾ لصاحبها احمد شرٌؾ دمحم وصفً الفمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 85مجاورة  -371لطعة -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور االرضً 21191118

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  2511كارتوبان حجازي حجازي مصطفً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 111جمعٌة العدلٌة ارض-لرٌة السالم 5منطمة رلم -مساح8ًالعنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  2511كارتوبان حجازي حجازي مصطفً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 -فدان81المنطمة الصناعٌة توسعات -بلون ط 1،9العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  2511ك لٌده برلم    كارتوبان حجازي حجازي مصطفً حسٌن ، تاجر فرد ،  سب -  18

 -فدان81المنطمة الصناعٌة توسعات -بلون ط 1،9العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 

وفً تارٌخ  6337الرحمة النتاج وتعببة المواد الؽذابٌة لصاحبها دمحم عبٌد عبدالستار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

  - 18المجاورة  - 11لطعة رلم  - 11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم  21191119

وفً تارٌخ  6338الحلو لتجارة مستلزمات المصانع لصاحبها شعبان عبدهللا دمحم الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  -االردنٌة  -مركز المروة  - 2عمارة  - 19الوحدة  - mc3 31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة  21191119

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  6336زكرٌا السٌد احمد امٌن الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  - 411شمه  - 9عمارة  - 39مجاورة  -الـتؤشٌر:   ، الدور الخامس 

لصاحبها احمد عبدالعزٌز شحات دمحم ؼناٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     INVESTنٌع البالستٌن انفٌست العادة تدوٌر وتص -  22

 - 6المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب أ - 475تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم  21191113وفً تارٌخ  6352

  -الروبٌكً 

 6357صاحبها خالد كمال عواد علً الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ل ACTIVA INTERNATIONALاكتٌفا العالمٌة  -  23

 11مجاورة  -54لطعة -الدور الثانً -2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم  21191114وفً تارٌخ 

تم  21191114فً تارٌخ و 6363كٌمٌت لاللومنٌوم لصاحبها صموبٌل نشؤت نصر رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 بساتٌن االسماعٌلٌة-المنطمة الصناعٌة خارج الزمام-11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  1229جوزٌؾ كمال فخري جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 مدٌنة بدر-مة الصناعٌة الحرفٌة بالمنط-127الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  1229جوزٌؾ كمال فخري جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 مدٌنة بدر-المنطمة الصناعٌة الحرفٌة ب-127الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 

وفً تارٌخ  6368ٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها دمحم دمحم لب LABIBCO PLASTلبٌبكو بالست  -  27

  -مدٌنة بدر  -المنطمة الحرفٌة الصناعٌة االولً  -  131تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم  21191115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  6372علً عبدالعال علً عبدالعال الشربٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 مدٌنة الصالحٌة الجدٌدة-المنطمة الصناعٌة الثانٌة-صناعات صؽٌرة -62وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم 

وفً تارٌخ  6366رإٌة لمستلزمات مواد البناء لصاحبها حنان محمود حسٌن فهمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

  -االردنٌة  - 3مرحلة  - 11الـتؤشٌر:   ، محل رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115

تم  21191115وفً تارٌخ  6367صباٌا كنده للتجارة لصاحبها عبدالرحمن محمود كل علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  -االردنٌة   -ش صٌدناوي  - 119المطعة رلم  - 6مجاورة  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل بالدور االرضً 

وفً  6371الشٌخ لتجارة لطع ؼٌار السٌارات لصاحبها اسامة السٌد عبدالفتاح دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  -المجموعة الثالثة  - C1المنطمة الصناعٌة  -ب 9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  21191115تارٌخ 

وفً تارٌخ  5845منتجات البترولٌة لصاحبها عزت احمد احمد دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الجولؾ لل -  32

 االردنٌة-المرحلة الرابعة -34تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  21191116

ً عبدالمعز بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده اٌزومكس الضافات االعالؾ ) فٌتامٌنات وامالح معدنٌة ( لصاحبها احمد ٌحٌ -  33

كفر دمحم  -برج الصفوة  - 4شمة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الخامس  21191117وفً تارٌخ  6385برلم    

  -حسٌن 

اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الصمر لتجارة االجهزة الكهربابٌة واالدوات المنزلٌة لصاحبها حمادة دمحم صمر صمر اسماعٌل ، ت -  34

  MC2 14،15لطع رلم  -مول الدوحة  - 3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم  21191117وفً تارٌخ  1248

الصمر لتجمٌع وتجارة االجهزة الكهربابٌة واالدوات المنزلٌة لصاحبها حمادة دمحم صمر صمر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك  -  35

 MC2لطع رلم  -مول الدوحة  - 3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم  21191117وفً تارٌخ  1248رلم    لٌده ب

14،15  

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  6393اٌهاب عبدالوهاب عبدالسمٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لرٌة سبرا النخلة-ملن عبدالوهاب عبدالسمٌع -4وصؾ الـتؤشٌر:   ، منزل رلم 

 21191121وفً تارٌخ  6397السلطان للصناعات الؽذابٌة لصاحبها خضر علً متولً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 جنوب ؼرب الجمركٌة 6بالمنطمة الصناعٌة امتداد أ--76تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 

وفً  6411براند مان لالستثمار والتنمٌة لصاحبها /عبدالرحمن عالء احمد سلٌمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 69مجاورة  -88العمار رلم -الدور االول -1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  21191121تارٌخ 

وفً تارٌخ  6411ها عبدالرحمن عالء احمد سلٌمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الهدي لالستثمار والتنمٌة لصاحب -  39

 69مجاورة  -88العمار رلم -الدور االول -1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  21191121

وفً  6394فرد ،  سبك لٌده برلم     المهندس لتشكٌل وتشؽٌل وطالء المعادن لصاحبها مصطفً مجدي دمحم عبده ، تاجر -  41

 -االردنٌة-عمارات الشركة العربٌة-7تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة  21191121تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  6392رضا عبدالفتاح مرسً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 كفر مسعود-ملن رضا عبدالفتاح مرسً 11م الـتؤشٌر:   ، منزل رل

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  6391احمد دمحم عبدالمادر محمود سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 B3شرق -شمال الحً السكنً-مجمع مبارن للتعاون االنتاجً-A49وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم 

رة المنظفات والمبٌدات الحشرٌة ومستحضرات التجمٌل لصاحبها ٌاسر حامد السٌد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك جولدن كلٌن لتجا -  43

نموذج -مدخل أ-2العمار رلم  -1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  21191121وفً تارٌخ  6413لٌده برلم    

 37مجاورة -هـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  6398سلوي نعمة هللا احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها  CAR CENTERكار سنتر  -  44

 MC3 48-2مرحلة -المدس مول -17تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم  21191121

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  6414اشرؾ ٌوحنا مهنى مشرلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

  -مدٌنة بدر  -فدان  251بالمنطمة الصناعٌة  21الـتؤشٌر:   ، المصنع الممام علً المطعة رلم 

تم  21191121وفً تارٌخ  2159عرب ماشٌن لصاحبتها امٌرة دمحم ابراهٌم عطٌه عٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 6المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب ا-215تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 

وفً تارٌخ  6418الضحى للصناعات البالستٌكٌة لصاحبها دمحم متولً فهٌم دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

  -كفر باشا  -منزل ملن متولً دمحم موسى  -الدور االول  - 18تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  21191121

تم  21191121وفً تارٌخ  6419انطنٌوس للتجارة لصاحبها انطنٌوس محب فوزي رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

  -الحً الحادي عشر  - 81المجاورة  - 212تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم 

وفً تارٌخ  2626، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الكرٌم للتورٌدات العمومٌة لصاحبها دمحم حسن عبدالحمٌد رباح  -  49

 -C8المنطمة الصناعٌة  -18تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم  21191122

وفً تارٌخ  2626اؾ ام للصناعات الهندسٌة لصاحبها دمحم حسن عبدالحمٌد رباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 -C8المنطمة الصناعٌة  -18وان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم تم تعدٌل العن 21191122

تم  21191122وفً تارٌخ  6411انترتال للصناعات لصاحبها دمحم عبدالحمٌد دمحم االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 -معدلة-بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة 44-42تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة 

تم تعدٌل  21191122وفً تارٌخ  6414لصاحبها احمد علً ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     CLAIREكلٌر  -  52

 المجاورة الثامنه-شارع االندلس-269لطعة -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، البدروم السطحً

وفً تارٌخ  6416تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مسٌورٌماس للتعببة والتؽلٌؾ لصاحبها شادي دمحم سمٌر المصري ، -  53

  -تمسٌم المهن العلمٌة  - 12مجاورة  - 24بعمار رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، البدروم  21191123

ً تارٌخ وف 6431الفتح لتجارة المواد الؽذابٌة لصاحبها صبري فتحً ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 1المطاع د-1532المطعة -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور االرضً 21191127

وفً تارٌخ  6431الصلب لالعمال الحدٌدٌة لصاحبها حسٌن عفٌفً حسٌن جلهوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 مدٌنة بدر-اعٌة الحرفٌة )ج(المنطمة الصن 2/5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191127

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  6426كوٌن بٌد لصاحبها نذٌر مصطفً الجابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 6بالمنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب أ-251وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم 

 21191127وفً تارٌخ  6427منال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اللمار للصناعات الخشبٌة لصاحبها معتز عبدالرحمن  -  57

 فدان شرق الروبٌكً 251المنطمة الثناعٌة -56تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم

 6428   نٌوهٌدرولٌن لصناعة المكابس الهٌدرولٌكٌة لصاحبها علً ابراهٌم علً عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  58

 مجمع زهراء العاشر من رمضان-مبنً ج 14،13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدتٌن ارلام  21191127وفً تارٌخ 

 6432الجنً فروت للمحاصٌل الزراعٌة والصادرات لصاحبها محمود عبدالشفٌع احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 مول الجوهرة mc2 27لطعة -457الوحدة رلم -عدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الثالث تم ت 21191127وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لصاحبها وابل عادل عاٌد عبدالسٌد ، تاجر  egypt construction E.G.Cاٌجٌبت لالستثمار العماري والمماوالت العامة  -  61

الدور االول -119العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  6429فرد ،  سبك لٌده برلم    

 39مجاورة -سنتر االسراء-علوي

وفً  6434العوض لتصنٌع المالبس الجاهزه لصاحبها سعٌد خٌري عبدالوهاب عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 -كفر العرب  -منزل ملن / خٌري عبدالوهاب عوض  - 15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار رلم  21191128تارٌخ 

  -بلبٌس 

وفً تارٌخ  6437النسر لتشكٌل وتشؽٌل المعادن لصاحبها صبري احمد دمحم النس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

  - 6جنوب ؼرب أ - 141تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم  21191128

وفً  6433صنوعات الخشبٌة وتشكٌلها لصاحبها السٌد دمحم محمود حفنً العٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السعادة للم -  63

  -بلبٌس  -كفر حفنا  -منزل ملن / دمحم محمود حنفً  - 7تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار رلم  21191128تارٌخ 

 6438لصاحبها هناء عطٌه حسن وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     M K Cuero INTLام كٌه كٌورو انتر ناشٌونال  -  64

  -مدنٌة الجلود بالروبٌكً  - LIتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عنبر رلم  21191128وفً تارٌخ 

 6439جر فرد ،  سبك لٌده برلم    االشراق لتجارة المنظفات والتوكٌالت التجارٌة لصاحبها عبدالرحمن دمحم احمد لناوي ، تا -  65

  - 55مجاورة  -بلون ج  - 11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  21191128وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  6441العالمٌة للمنتجات البترولٌة لصاحبها احمد عزت محمود دمحم الوو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

  -أ  2مربع  - 49مجاورة  - 14عمارة  - 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مكتب  21191128

لصاحبها احمد نجٌب احمد سلٌمان حوسو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  AMAالعالمٌة لتصنٌع المنطفات والتورٌدات العمومٌة  -  67

مربع  -3عمارة  -49مجاورة  -5شمة -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الثالث 21191129وفً تارٌخ  6444برلم    

1 

وفً تارٌخ  6447د ،  سبك لٌده برلم    المصرٌة العالمٌة للعٌون التعوٌضٌة لصاحبتها حاتم سمٌر حام عزت علً ، تاجر فر -  68

 منشٌة اباظة-ش الثورة متفرع من شارع المدٌر 1-1شمة -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور االرضً 21191129

 21191131وفً تارٌخ  6458الهدي لمنتجات الحلوي لصاحبها حمدي علً محمود عتمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

  -جنوب الجمركٌة  6امتداد أ - 67تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة 

وفً تارٌخ  6459لصاحبها دمحم خالد السٌد حفنً المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     BLack inkالحبر االسود  -  71

  - 62مجاورة  - 37شمة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الثانً  21191131

وفً  6453شلبً لتجارة مستلزمات وكمالٌات السٌارات لصاحبها علً رمضان علً شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

  - MC3 11مجمع عبدالممصود  - 15عمارة  - 8تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  21191131تارٌخ 

وفً  6456مواسٌر البالستٌكة لصاحبها دمحم دمحم حسٌن علً الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سكاي ترٌد لتصنٌع ال -  72

االردنٌة  -مجمع عبدالممصود  - 7عمارة  - 6شمة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور االول علوي  21191131تارٌخ 

-  

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  6457د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اكابري للحلوٌات لصاحبها ٌامن مصطفً العبٌ -  73

  -االردنٌة  - 4مرحلة  - 4،5العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

لصاحبها هدي دمحم السٌد البٌلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     AGRiMiX ph ARMAفارما النتاج االعالؾ  -اجرٌمكس  -  74

 251بالمنطمة الصناعٌة  44تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المصنع الكابن بالمطعة رلم  21191131ٌخ وفً تار 6454

 فدان مدٌنة بدر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دٌلكو لتجارة اجهزة الحاسب االلً واالدوات الكهربابٌة لصاحبتها دالٌا هانً عبدالعلٌم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 2111مشروع سٌنكو -11وحدة -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور االول 21191131وفً تارٌخ  6461

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  546المصرٌة السعودٌة لصناعة للبالستٌن الفوارس لصاحبها احمد دمحم امٌن الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

ولطع ووصالت  pvcتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مواسٌر بالستٌن 21191113تارٌخ 

.  مواسٌر بالستٌن ولطع ووصالت للمواسٌر البالستٌن من البولً بروبلٌن مع مراعاه احكام اللوابح  pvcللمواسٌر البالستٌن من 

 لى المنشاة ا لحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات والموانٌن السارٌة وع

تم 21191113وفً تارٌخ  546المصرٌة السعودٌة للبالستٌن لصاحبها احمد دمحم امٌن الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

.   pvcوصالت للمواسٌر البالستٌن من ولطع و pvcتعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مواسٌر بالستٌن 

مواسٌر بالستٌن ولطع ووصالت للمواسٌر البالستٌن من البولً بروبلٌن مع مراعاه احكام اللوابح والمرارات والموانٌن السارٌة 

 وعلى المنشاة ا لحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

تم تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  546ٌن الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الفوارس للبالستٌن لصاحبها احمد دمحم ام -  3

.   pvcولطع ووصالت للمواسٌر البالستٌن من  pvcالنشاط , وصؾ التؤشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مواسٌر بالستٌن 

ام اللوابح والمرارات والموانٌن السارٌة مواسٌر بالستٌن ولطع ووصالت للمواسٌر البالستٌن من البولً بروبلٌن مع مراعاه احك

 وعلى المنشاة ا لحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

األشرؾ للترٌكو والمالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبتها رٌهام محمود مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

لتؤشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الترٌكو والنسٌج الدابري والمالبس تم تعدٌل النشاط , وصؾ ا21191116وفً تارٌخ  1587

الجاهزة والمفروشات. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها

وفً تارٌخ  1587د مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   األشرؾ للترٌكو والمالبس الجاهزة لصاحبتها رٌهام محمو -  5

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الترٌكو والنسٌج الدابري والمالبس الجاهزة 21191116

التراخٌص الالزمة لمباشرة والمفروشات. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة 

 نشاطها

تم 21191119وفً تارٌخ  4276الشهد للمخبوزات لصاحبتها نادٌة الحسٌنً ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

شامً ( تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الامة وتشؽٌل مخبز النتاج ) الخبز البلدي والخبر االفرنجً والخبز االبٌض والخبز ال

بانواعه المختلفة والحلوي من العجٌن على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط وتمع المسبولٌة كاملة على 

عاتك المنشؤة فى الحصول على تراخٌص مزاولة النشاط فى هذا المولع على األخص الحصول على موافمة هٌبة التنمٌة الصناعٌة 

داخل أو خارج المناطك الصناعٌة دون أدنى مسبولٌة على الهٌبة العامة لالستثمار والمناطك الحرة فى هذا  فى حالة إلامة المشروع

 الشؤن .

 مع مراعاة  

تم 21191119وفً تارٌخ  4276الشهد للمخبوزات لصاحبتها نادٌة الحسٌنً ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

ؤشٌر:  أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤه الحصول على كافة التراخٌص الالزمة تعدٌل النشاط , وصؾ الت

 لمباشرة نشاطها

وفً تارٌخ  1241سٌجا إم ثري للصناعات الكهربابٌة لصاحبتها ٌمنً ماجد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

  2117لسنة  72تؤشٌر:  مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم تم تعدٌل النشاط , وصؾ ال21191111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 و مع مراعاة احكام الموانٌن و اللوابح و المرارات السارٌة , و على المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة النشاط.

وفً تارٌخ  1241م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌجا إم ثري للصناعات الكهربابٌة لصاحبتها ٌمنً ماجد دمحم ابراهٌ -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط/21191111

* تجارة الجملة والتجزبة لمستحضرات التجمٌل واالدوات الكهربابٌة والجهزة الكمبٌوتر ولطع ؼٌارها علً ان تتم ممارسة النشاط 

 داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط .

فً شؤن سجل المستوردٌن و  1982لسنة  121ٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة مع التزام المنشؤة بؤحكام المانون رلم * االست

بتعدٌل بعض احكام المانون  2117لسنة  7فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  وعلى المانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

 1982لسنة  121

 د حسابات مالٌة و مركزعلى المنشؤة إفرا

وفً تارٌخ  6196بونتو لالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات لصاحبها محمود احمد دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط التورٌدات العمومٌة على المنشاة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً 21191117

وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا   2117لسنة  72للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم  مستمل

 .2117لسنة  72و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

عاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. مع مرا

 السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

الصمر لتجمٌع وتجارة االجهزة الكهربابٌة واالدوات المنزلٌة لصاحبها حمادة دمحم صمر صمر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك  -  11

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تجارة الجملة والتجزبة لالجهزة الكهربابٌة واالدوات 21191117وفً تارٌخ  1248لٌده برلم   

رسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنزلٌة على أن تتم مما

 المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

سبك لٌده برلم   الصمر لتجارة االجهزة الكهربابٌة واالدوات المنزلٌة لصاحبها حمادة دمحم صمر صمر اسماعٌل ، تاجر فرد ،   -  12

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تجارة الجملة والتجزبة لالجهزة الكهربابٌة واالدوات المنزلٌة 21191117وفً تارٌخ  1248

على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة 

 ى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاالحصول عل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  5986احمد عزت عبدالحلٌم مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

ع التؤشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مهمات امن صناعً ) االجزاء المعدنٌة النظمة مكافحة الحرٌك والحماٌة المدنٌة  ( م

 مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

وفً تارٌخ  5761البطل للصناعات الهندسٌة لصاحبها جرجس عادل امٌن مرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

للصناعات المعدنٌة -لامة وتشؽٌل مصنع للصناعات المؽذٌة لالجهزة المنزلٌه تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ا21191127

)تصنٌع الجموالنات والخزانات المعدنٌة (. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة 

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

وفً  5761هزة المنزلٌه لصاحبها جرجس عادل امٌن مرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   البطل للصناعات المؽذٌة لالج -  15

للصناعات -تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع للصناعات المؽذٌة لالجهزة المنزلٌه 21191127تارٌخ 

وانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول المعدنٌة )تصنٌع الجموالنات والخزانات المعدنٌة (. مع مراعاة أحكام الم

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

وفً تارٌخ  5884لصاحبها احمد ربٌع مختار شناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    UNI MAC PLASTٌونً مان بالست  -  16

تشكٌل حراري  -نفخ  -مصنع لصناعة المواد البالستٌكٌة ) حمن  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الامة وتشؽٌل21191129

تجارة الجملة والتجزبة للمواد البالستٌكٌة علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط مع مراعاة -بالستٌن ( 

 الالزمة لمباشرة نشاطهاأحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  6335تركواز لاللشمة والمفروشات لصاحبها احمد دمحم فإاد كرمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191118

وفً تارٌخ  6366ٌة لمستلزمات مواد البناء لصاحبها حنان محمود حسٌن فهمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رإ -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191115

وفً تارٌخ  6398لصاحبها سلوي نعمة هللا احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    CAR CENTERكار سنتر  -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191121

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  6457اكابري للحلوٌات لصاحبها ٌامن مصطفً العبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

ا دالٌا هانً عبدالعلٌم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دٌلكو لتجارة اجهزة الحاسب االلً واالدوات الكهربابٌة لصاحبته -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191131وفً تارٌخ  6461

وفً تارٌخ  6447المصرٌة العالمٌة للعٌون التعوٌضٌة لصاحبتها حاتم سمٌر حام عزت علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل 21191129

وفً تارٌخ  6431الفتح لتجارة المواد الؽذابٌة لصاحبها صبري فتحً ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191127

حبها احمد ٌحًٌ عبدالمعز بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌزومكس الضافات االعالؾ ) فٌتامٌنات وامالح معدنٌة ( لصا -  8

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191117وفً تارٌخ  6385

وفً تارٌخ  6371الشٌخ لتجارة لطع ؼٌار السٌارات لصاحبها اسامة السٌد عبدالفتاح دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارت21191115

وفً تارٌخ  6337الرحمة النتاج وتعببة المواد الؽذابٌة لصاحبها دمحم عبٌد عبدالستار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191119

 6327لصاحبها دمحم نبٌل عبدهللا عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Sharm smileشرم سماٌل للتسوٌك السٌاحً  -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191118وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  6327لصاحبها دمحم نبٌل عبدهللا عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    LATال اٌه تً للتسوٌك السٌاحً  -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191118

 6432الجنً فروت للمحاصٌل الزراعٌة والصادرات لصاحبها محمود عبدالشفٌع احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191127وفً تارٌخ 

وفً  6434صاحبها سعٌد خٌري عبدالوهاب عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   العوض لتصنٌع المالبس الجاهزه ل -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191128تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً  6453شلبً لتجارة مستلزمات وكمالٌات السٌارات لصاحبها علً رمضان علً شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 عدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم ت21191131تارٌخ 

جولدن كلٌن لتجارة المنظفات والمبٌدات الحشرٌة ومستحضرات التجمٌل لصاحبها ٌاسر حامد السٌد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك  -  16

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191121وفً تارٌخ  6413لٌده برلم   

 6323ات التجمٌل ومزٌل الشعر لصاحبها نسرٌن دمحم صهٌب صعب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   روج لصناعة مستحضر -  17

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191116وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  6324الدولٌة لتجارة مواد البناء والمماوالت العامة لصاحبها احمد دمحم فهمً فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191116

وفً تارٌخ  6368لصاحبها دمحم دمحم لبٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    LABIBCO PLASTلبٌبكو بالست  -  19

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191115

وفً تارٌخ  6416مسٌورٌماس للتعببة والتؽلٌؾ لصاحبها شادي دمحم سمٌر المصري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191123

ٌل نوع تم تعد21191118وفً تارٌخ  2511كارتوبان حجازي حجازي مصطفً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  6397السلطان للصناعات الؽذابٌة لصاحبها خضر علً متولً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191121

 6438ه حسن وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها هناء عطٌ M K Cuero INTLام كٌه كٌورو انتر ناشٌونال  -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191128وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  6336زكرٌا السٌد احمد امٌن الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التؤشٌر: استثمار

لصاحبها وابل عادل عاٌد عبدالسٌد ، تاجر  egypt construction E.G.Cثمار العماري والمماوالت العامة اٌجٌبت لالست -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191127وفً تارٌخ  6429فرد ،  سبك لٌده برلم   

تم تعدٌل نوع 21191122وفً تارٌخ  6414رلم   لصاحبها احمد علً ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب CLAIREكلٌر  -  26

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  6318ابوزٌد بان لتصنٌع االكواب الورلٌة لصاحبها ماهر دمحم ابوزٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191111

وفً تارٌخ  6459لصاحبها دمحم خالد السٌد حفنً المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    BLack inkالسود الحبر ا -  28

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191131

شركة , تم تعدٌل نوع ال21191121وفً تارٌخ  6393اٌهاب عبدالوهاب عبدالسمٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً  6456سكاي ترٌد لتصنٌع المواسٌر البالستٌكة لصاحبها دمحم دمحم حسٌن علً الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191131تارٌخ 

تم 21191127وفً تارٌخ  6427 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اللمار للصناعات الخشبٌة لصاحبها معتز عبدالرحمن منال -  31

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لصاحبها احمد عبدالعزٌز شحات دمحم ؼناٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    INVESTانفٌست العادة تدوٌر وتصنٌع البالستٌن  -  32

 ركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الش21191113وفً تارٌخ  6352

 6357لصاحبها خالد كمال عواد علً الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ACTIVA INTERNATIONALاكتٌفا العالمٌة  -  33

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191114وفً تارٌخ 

تم 21191114وفً تارٌخ  6363فرد ،  سبك لٌده برلم    كٌمٌت لاللومنٌوم لصاحبها صموبٌل نشؤت نصر رزق ، تاجر -  34

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  6458الهدي لمنتجات الحلوي لصاحبها حمدي علً محمود عتمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191131

لصاحبها هدي دمحم السٌد البٌلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    AGRiMiX ph ARMAفارما النتاج االعالؾ  -اجرٌمكس  -  36

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191131وفً تارٌخ  6454

تم 21191122وفً تارٌخ  6411انترتال للصناعات لصاحبها دمحم عبدالحمٌد دمحم االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم 21191121وفً تارٌخ  6419انطنٌوس للتجارة لصاحبها انطنٌوس محب فوزي رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً  6394بها مصطفً مجدي دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المهندس لتشكٌل وتشؽٌل وطالء المعادن لصاح -  39

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191121تارٌخ 

وفً تارٌخ  6331اطلس لمواد التعبشة والتؽلٌؾ لصاحبها احمد شرٌؾ دمحم وصفً الفمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 لشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع ا21191118

وفً تارٌخ  6441العالمٌة للمنتجات البترولٌة لصاحبها احمد عزت محمود دمحم الوو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191128

وفً تارٌخ  6418سى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الضحى للصناعات البالستٌكٌة لصاحبها دمحم متولً فهٌم دمحم مو -  42

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191121

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  6391احمد دمحم عبدالمادر محمود سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  1229رجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جوزٌؾ كمال فخري ج -  44

 التؤشٌر: استثمار

وفً  6317الٌاسٌن والكرم للصناعات الهندسٌة لصاحبها عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التؤشٌر: استثمار تم تعدٌل نوع الشركة ,21191113تارٌخ 

وفً  6433السعادة للمصنوعات الخشبٌة وتشكٌلها لصاحبها السٌد دمحم محمود حفنً العٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191128تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115وفً تارٌخ  6372ٌده برلم   علً عبدالعال علً عبدالعال الشربٌنً ، تاجر فرد ،  سبك ل -  47

 , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  6338الحلو لتجارة مستلزمات المصانع لصاحبها شعبان عبدهللا دمحم الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191119



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع 21191118وفً تارٌخ  2511كارتوبان حجازي حجازي مصطفً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً  6411براند مان لالستثمار والتنمٌة لصاحبها /عبدالرحمن عالء احمد سلٌمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191121تارٌخ 

وفً تارٌخ  6411الهدي لالستثمار والتنمٌة لصاحبها عبدالرحمن عالء احمد سلٌمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191121

وفً تارٌخ  6431حسٌن عفٌفً حسٌن جلهوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الصلب لالعمال الحدٌدٌة لصاحبها  -  52

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191127

وفً تارٌخ  6437النسر لتشكٌل وتشؽٌل المعادن لصاحبها صبري احمد دمحم النس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 صؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , و21191128

وفً تارٌخ  6314عبدالمعبود لالعالؾ لصاحبها عبدالمعبود دمحم عبدالمعبود عبدالمعطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191112

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121ً تارٌخ وف 6392رضا عبدالفتاح مرسً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع 21191127وفً تارٌخ  6426كوٌن بٌد لصاحبها نذٌر مصطفً الجابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

 6439دالرحمن دمحم احمد لناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   االشراق لتجارة المنظفات والتوكٌالت التجارٌة لصاحبها عب -  57

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191128وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  6322المصرٌة السورٌة لصناعة البالستٌن لصاحبها دمحم نذٌر جمٌل عتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 ركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الش21191116

تم 21191115وفً تارٌخ  6367صباٌا كنده للتجارة لصاحبها عبدالرحمن محمود كل علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  6414اشرؾ ٌوحنا مهنى مشرلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التؤشٌر: استثمار

 6428نٌوهٌدرولٌن لصناعة المكابس الهٌدرولٌكٌة لصاحبها علً ابراهٌم علً عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191127وفً تارٌخ 

لصاحبها احمد نجٌب احمد سلٌمان حوسو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  AMAتورٌدات العمومٌة العالمٌة لتصنٌع المنطفات وال -  62

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191129وفً تارٌخ  6444برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 سم والسمة  اال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: األشرؾ للترٌكو والمالبس الجاهزة  1587تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  1

 والمفروشات لصاحبتها رٌهام محمود مصطفى عمر  

الى: الصمر لتجارة االجهزة الكهربابٌة  1248ممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال21191117،  فى تارٌخ :   -  2

 واالدوات المنزلٌة لصاحبها حمادة دمحم صمر صمر اسماعٌل  

 Sharmالى: شرم سماٌل للتسوٌك السٌاحً  6327تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  3

smile لرازق  لصاحبها دمحم نبٌل عبدهللا عبدا 

الى: اؾ ام للصناعات الهندسٌة لصاحبها دمحم  2626تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  4

 حسن عبدالحمٌد رباح  

ا الى: البطل للصناعات الهندسٌة لصاحبه 5761تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  5

 جرجس عادل امٌن مرلس  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    1917موفك حمزة البٌطار وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد / عادل عزت عبدالحً الجمل مصفٌا لانونٌا للشركة للمٌام باعمال التصفٌة علً  السجل  م وضع الشركة

 شهر من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجاري 12ان تكون مدة التصفٌة فً خالل 

تم محو/شطب السجل     21191118، وفى تارٌخ    457سعٌد عبدالواحد سعٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تم المحو

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    4193شرٌؾ سٌد محمود عوده وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 السجل  تم المحو

و/شطب تم مح   21191116، وفى تارٌخ    875فرٌكول لصناعات التبرٌد )ش.م.م(  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  تم  المحو

تم    21191117، وفى تارٌخ    2653ماجد عبدالرحٌم عبدالحافظ احمد وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 264محو/شطب السجل  تم المحو بامر محو رلم

تم محو/شطب    21191131خ ، وفى تارٌ   4314) ش.م.م (  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  HOPEهوب للتصنٌع    - 6

 271السجل  تم المحو بامر محو 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ   ، 2419سٌموز للصناعات الؽذابٌة )ش.ذ.م.م(. ذات مسبولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   38111110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التؤ

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ   ، 2419سٌموز للصناعات الؽذابٌة )ش.ذ.م.م(. ذات مسبولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   38111110111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    4733البخاري تكس للمفروشات المصرٌة ) ش.ذ.م.م ( ذات مسبولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   31111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191121،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191122وفً تارٌخ   ، 1985اٌمن رضا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    1916) ش.ذ.م.م ( ذات مسبولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، Shahba Industriesالشهباء للصناعة  -  5

 جنٌه   11111110111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤش 21191127،

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ   ، 2419سٌموز للصناعات الؽذابٌة )ش.ذ.م.م(. ذات مسبولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   46111110111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ   ، 2419سٌموز للصناعات الؽذابٌة )ش.ذ.م.م(. ذات مسبولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   46111110111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191128وفً تارٌخ   ، 124شركة بشٌر موسً الجباوي وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   42111110111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191128وفً تارٌخ   ، 124شركة بشٌر موسً الجباوي وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   42111110111ٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 5612) ش.م.م ( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     TECHNICAL MOULDتمنٌه الموالب لتصنٌع جمٌع انواع الموالب   -  1

بمجمع تبارن الصناعً -(jمبنً )-142الـتؤشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة رلم  تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191111وفً تارٌخ 

 (B3بالمنطمة الصناعٌة شرق )

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  2635تكنو وان للصناعات االنشابٌة ) ش.م.م ( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

  - 23المجاورة  - 264عة رلم لط -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور االول علوي 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  67شركه تنمٌه المشروعات الصناعٌه }اوتوكول{ ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 11لسم الواٌلً-كوبري المبة-شارع اسماعٌل بن 17العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

فً شركه تنمٌه  1981لسنه  159ناعٌه)اوتوكول( ش.م.م طبما للمانون اندماج شركة الفتوح لتنمٌه المشروعات الص -  4

وفً تارٌخ  67، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1981لسنه 159المشروعات الصناعٌه)اوتوكول( ش.م.م طبما للمانون 

 11لًلسم الواٌ-كوبري المبة-شارع اسماعٌل بن 17تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191113

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  67شركه تنمٌه المشروعات الصناعٌه }اوتوكول{ ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 -شارع الزهراء 25العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

شركه تنمٌه فً  1981لسنه  159اندماج شركة الفتوح لتنمٌه المشروعات الصناعٌه)اوتوكول( ش.م.م طبما للمانون  -  6

وفً تارٌخ  67، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1981لسنه 159المشروعات الصناعٌه)اوتوكول( ش.م.م طبما للمانون 

 -شارع الزهراء 25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191113

وفً تارٌخ  376سبك لٌدها برلم      المؤمون لتصنٌع المراتب ومستلزمات السرٌر والنسٌج االلى ، شركة مساهمة ، -  7

منطمة الخدمات  -الدور االرضً  B 92تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان : محل رلم  21191119

 الماهرة -بمشروع الرحاب  -سوق االمتداد  -الشمالٌة 

وفً تارٌخ  376ركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    المؤمون لتصنٌع المراتب ومستلزمات السرٌر والنسٌج االلى ، ش -  8

شارع  -  363لطعة رلم  - 6عمار رلم  - 3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان : محل رلم  21191119

  -الممطم  -مٌدان النافورة  - 9

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  4428طارق دمحم الصدٌك وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 مشروع شمس العاشر االردنٌة   MC23بالدور االول عمارة  8الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فاٌؾ ستارز مولد لتصنٌع االسطمبات والموالب واالحذٌة وماكنٌات االنتاج والتصدٌر ) ش.م.م ( ، شركة مساهمة ،  سبك  -  11

بمنطمة مركز صناعات -55تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  21191111وفً تارٌخ  4166لٌدها برلم    

 شرق المنطمة الصناعٌة الثالثة-6الجلود المتطورة بالمنطمة الصناعٌة أ

تم  21191111وفً تارٌخ  1613ستار جروب للتجارة والصناعة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسبولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

   mc2 27المطعة  -مشروع الجوهرة مول  436تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم  21191111وفً تارٌخ  1613ستار جروب للتجارة والصناعة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسبولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 ة ــ شارع مجلس المدٌنة ــ شبرا الخٌمة برج الشرط  - 711تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  3291بٌاضه ٌوسؾ روفابٌل ابراهٌم وشرٌكٌها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 3مجمع -2ملٌون م 6المنطمة الجنوبٌة -نموذج )ج(-143العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  3291ك وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مٌنا ناجى اسح -  14

 3مجمع -2ملٌون م 6المنطمة الجنوبٌة -نموذج )ج(-143الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  4499نبٌل سالمه ذكً مٌخابٌل وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 6المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب أ - 241، والمطعة  241وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  4499نبٌل سالمه ذكً مٌخابٌل وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 6ة جنوب ؼرب أالمنطمة الصناعٌ - 217وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  4193شرٌؾ سٌد محمود عوده وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  17

االسكندرٌة وبذلن ٌمحً  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة امتداد الرابعة  - 5بلون  - 8وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة 

 ٌةالمٌد من الشرل

) ش.م.م ( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     United Arab Textile Industriesالعربٌة المتحده للصناعات النسٌجٌة  -  18

 مدٌنة بدر-أ(13لطعة )-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة السادسة  21191114وفً تارٌخ  6194

وفً  21مصر اٌطالٌا للسٌرامٌن والبورسلٌن واالدوات الصحٌة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسبولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

  15، 14،  13،  12لطع  -/ 3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة أ  21191115تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  875سبك لٌدها برلم      فرٌكول لصناعات التبرٌد ، شركة مساهمة ، -  21

 -b4المنطمة الصناعٌة -128الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  875فرٌكول لصناعات التبرٌد ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  1691الٌكتروتكنٌن للتجارة والصناعة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

  89لطعة رلم  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة أ

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  2653ماجد عبدالرحٌم عبدالحافظ احمد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 السراج مول اول مدٌنة نصر الماهرة وبذلن ٌمحً المٌد من الشرلٌة 3العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش عطٌة الصوالحً برج 

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  3574احمد عجمً اسماعٌل علً وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

الماهرة وبنمل المركز العام خارج -مدٌنة بدر -فدان 811بالمنطمة الصناعٌة -363، المطعة رلم    العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:

 المحافظة ٌتم محو المٌد

تم  21191121وفً تارٌخ  4515الزهرة تكس للتجارة العامة والتصدٌر )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 مدٌنة العبور-فً مجمع البنون -(3، الدور االول من المول التجاري رلم )تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  67شركه تنمٌه المشروعات الصناعٌه }اوتوكول{ ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 B2شمال المنطمة الصناعٌة جنوب  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة 

فً شركه تنمٌه  1981لسنه  159ماج شركة الفتوح لتنمٌه المشروعات الصناعٌه)اوتوكول( ش.م.م طبما للمانون اند -  27

وفً تارٌخ  67، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1981لسنه 159المشروعات الصناعٌه)اوتوكول( ش.م.م طبما للمانون 

 B2شمال المنطمة الصناعٌة جنوب  2عة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المط 21191121

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  2832رجب خلؾ دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 ( 1مجمع ) -2ملٌون م  6المنطمة الجنوبٌة  -نموذج ) أ (  -( 268الـتؤشٌر:   ،  المطعة رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  3543وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     اشرؾ عبدالعزٌز دمحم -  29

 مدٌنة بدر  -فدان(  811المنطمة الصناعٌة )  -( 413وصؾ الـتؤشٌر:   ،   المطعة رلم )

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191123وفً تارٌخ  6348احمد خٌرى احمد وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

ؼرب  -  A2بالمنطمة  -( بمشروع مجمع مصر اٌطالٌا للصناعات الصؽٌرة  261 - 253الـتؤشٌر:   ، الوحده الصناعٌة رلم )

 -المنطمة الصناعٌة الثالثة  - 8المطعة 

تم تعدٌل  21191123فً تارٌخ و 4412)ش.ذ.م.م( ، ذات مسبولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     big blueاالزرق الكبٌر  -  31

 سنتر المباركٌة االردنٌة 61العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وحدة اداري رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191127وفً تارٌخ  6186دمحم فتى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 نة بدرمدٌ-المنطمة الصناعٌة -فدان251 -82، لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  5975احمد كامل حسٌن و شرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 6بالمنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب أ -119وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131رٌخ وفً تا 4314) ش.م.م ( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     HOPEهوب للتصنٌع  -  34

المنطمة -باالمتداد الؽربً  -21125بلون -(9وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور االرضً المرتفع بالمبنً الممام علً لطعة االرض رلم )

 الملٌوبٌة وبنمل المركز العام خارج المحافظة ٌتم محو المٌد-العبور -الصناعٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  969امن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عابدٌن وشرٌكه ، شركة تض -  35

 مركز-mc2 27المطعة -بمشروع الجوهرة مول 217،216الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

سٌطة  اضافة نشاط/ تجارة البوٌات والدهانات بكافة انواعها علً ان ٌتم رضا عبدالمجٌد حامد المرسى وشرٌكه ، توصٌة ب -  1

ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط وتلتزم الشركة بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط علً حدة  

لً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  مع مراعاة احكام الموانٌن والل وابح والمرارات  السارٌة وعلً الشركة الحصول ع

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  681سبك لٌدها برلم   

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع  ) ش.ذ.م.م ( ، ذات مسبولٌة محدودة  " five stars lightingفاٌؾ ستار الٌت  -  2

 ة جمٌع االجهزة اكهربابٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع جمٌع انواع النجؾ واالبالٌن والدالٌات واالبجورات ومستلزماتهم ولمبات اللٌد  "

بجمٌع انواعها واالسبوتات اللٌد بجمٌع انواعها واشكالها وكشافات الطوارئ اللٌد وكشافات الشوارع للٌد بجمٌع اشكالها وانواعها 

 ً اضابتها اللٌد . وجمٌع المنتجات التً ٌدخل ف

 تصمٌم او تصنٌع االاالت والمعدات الصناعٌة وخطوط االنتاج وادارة التنفٌذ .  "

تم تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  5466اعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج ،  سبك لٌدها برلم    "

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسبولٌة محدودة

 ) ش.ذ.م.م ( ، ذات مسبولٌة محدودة  والمصانع .  five stars lighting فاٌؾ ستار الٌت -  3

 اعداد النماذج والموالب لالالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها . "

 اعداد المعدات وخطوط االنتاج .  "

اعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات على اختالؾ انشتطها وإعادة الهٌكلة الفنٌة واإلدارٌة  "

 للمصانع

 مع مراعاة احكام الموانٌن  واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة . 

و تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌة بؤعمالها أو ،  وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسبولٌة محدودة21191113وفً تارٌخ  5466سبك لٌدها برلم   

ونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو ) ش.ذ.م.م ( ، ذات مسبولٌة محدودة  التـً تعا five stars lightingفاٌؾ ستار الٌت  -  4

ك الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون وألبحته التنفٌذٌة . ،  سب

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسبولٌة محدودة21191113وفً تارٌخ  5466لٌدها برلم   

تجارة الجملة والتجزبة -دمحم دمحم السٌد الدٌب وشرٌكه ، شركة تضامن  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اضافات البالستٌن السٌد  -  5

الضافات البالستٌن علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات 

وفً تارٌخ  3727كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطه ،  سبك لٌدها برلم    السارٌة وعلً الشركة الحصول علً

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191113

، شركة مساهمة  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع منتجات الفٌبر جالس ومكونات  Truck Auto Fogاوتو فوج تران للصناعة  -  6

 تٌن وأوجه وأجزاء فوانٌس سٌاراتوأجزاء السٌارت من البالس

 بالستٌن ومراٌات للسٌارات خلفً وأمامً وستارة اكصدام للسٌارات وأجزاء هٌاكل سٌارات وجسم كراسً السٌارات من أجزاء 

 الموتور 

والمرارات  وتصنٌع كراسً بالستٌن وترابٌزات بالستٌن وصناعة كافة المنتجات البالستٌكٌة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح 

السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه إألنشطة. وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن باى وجه ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191116وفً تارٌخ  5981سبك لٌدها برلم   

ساهمة  من الوجوه مع الشركات وغ ٌرها التً تزاول أعماال شبٌه ، شركة م Truck Auto Fogاوتو فوج تران للصناعة  -  7

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج .كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو 

تم تعدٌل النشاط , 21191116وفً تارٌخ  5981تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

استصالح واستزراع االراضً البور او  -1عبدالرحمن سعٌد محمود دمحم جوده وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/  -  8

استزراع االراضً -)ب( استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع-الصحراوٌة ومنها)أ(

المستصلحة وٌشترط فً الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصة الؼراض االستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري 

الهندسة الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى  -2بطرٌك الؽمر

تم تعدٌل 21191118وفً تارٌخ  5882لحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  سبك لٌدها برلم   الشركة ا

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

استصالح واستزراع االراضً البور او  -1عبدالرحمن سعٌد محمود دمحم جوده وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/  -  9

استزراع االراضً -استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع )ب(-ها)أ(الصحراوٌة ومن

المستصلحة وٌشترط فً الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصة الؼراض االستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري 

حٌوانٌة. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الهندسة الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة وال -2بطرٌك الؽمر

تم تعدٌل 21191118وفً تارٌخ  5882الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

التورٌدات العمومٌة   -2الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كٌماوٌات لمعالجة المٌاه   احمد دمحم عبدالوهاب وشركاه ، توصٌة بسٌطة -  11

مع التزام الشركة بافراد حسابات مستملة لكل نشاط علً حدة .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

تم تعدٌل النشاط , 21191119وفً تارٌخ  4156رلم   الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدها ب

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

بلو سكاٌز مصر لتصنٌع العصابر الطازجة )ش.م.م( ، شركة مساهمة  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعببة العصابر  -  11

هة. مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارت تجارة المواد الؽذابٌة والخضروات والفاك-وسالطة الفاكهه الطازجه والتصنٌع للؽٌر 

وفً تارٌخ  4941السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191114

ع لتصنٌع عبوات مستحضرات التجمٌل من البالستٌن من رجب خلؾ دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الامة وتشؽٌل مصن -  12

  P.Pوالبولى بروبلٌن   PEوالبولى اٌثلٌن  psالبولى ستٌرٌن 

 اؼطٌة بالستٌن لعبوات مستحضرات التجمٌل . - 

 تصنٌع االدوٌة البٌطرٌة لدى الؽٌر  -2

 مع التزام الشركة بؤفراد حسابات ومركز مالى مستمل لكل نشاط على حده .

راعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  مع م

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191122وفً تارٌخ  2832سبك لٌدها برلم   

تشؽٌل مصنع لتصنٌع اضافات اعالؾ والفٌتامٌنات واالدوٌة الامة و -1دمحم هالل جمال عبده وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة   -  13

مع  1فى شؤن سجل المستوردٌن 1982لسنة  121االستٌراد  تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -2البٌطرٌة واالمصال واللماحات 

وانٌن واللوابح والمرارات التزام الشركة بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط علً حدة. مع مراعاة احكام الم

وفً تارٌخ  1188السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191122

ع اضافات اعالؾ والفٌتامٌنات واالدوٌة الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌ -1دمحم هالل جمال عبده وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة   -  14

مع  1فى شؤن سجل المستوردٌن 1982لسنة  121االستٌراد  تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -2البٌطرٌة واالمصال واللماحات 

المرارات التزام الشركة بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط علً حدة. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح و

وفً تارٌخ  1188السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191122

 2117لسنه  72 احمد خٌرى احمد وشرٌكٌه ، شركة تضامن  النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم -  15

 والبحتها التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌه وعلً الشركة الحصول كافه التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها . ،  سبك 

 ة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شرك21191123وفً تارٌخ  6348لٌدها برلم   

احمد خٌرى احمد وشرٌكٌه ، شركة تضامن  تعدٌل الؽرض الً : الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اضافات االعالؾ ) سوابل  -  16

 وبودرة وبرٌمكسات (
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تصنٌع االدوٌه البٌطرٌه والمبٌدات والمطهرات لدى الؽٌر

وفً حاله عدم التزام  2117لسنه  72ن االستثمار رلم علً الشركة افراد حسابات مستمله ومركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانو

 . 2117لسنه  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم 

 عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون .

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191123وفً تارٌخ  6348دها برلم   علً الشركة ممارسة ،  سبك لٌ

جٌهان عبدالؽنً دمحم عبدالسالم وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ التصدٌر .مع مراعاة احكام الموانٌن واللوابح  -  17

وفً تارٌخ  4115مباشرة نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة ل

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129

شركة محمود عالء الدٌن محمود حسٌن وشرٌكتٌه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ التصدٌر .مع مراعاة احكام الموانٌن  -  18

وفً  4115علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   واللوابح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129تارٌخ 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات   -اٌمٌت للصناعات المتمدمة و التكنولوجٌة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسبولٌة محدودة   -  19

 ناعات المؽذٌة لها.البالستكٌة والص

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الساعات .  -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة .  -

 االستراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة. -

اعواد خشبٌة  -لعب اطفال خشبٌة  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ) مستلزمات اضاءة ودٌكور خشبٌة ومنتجات اخشاب البامبو  -

فى شؤن ،  سبك  1982لسنة  121و المانون رلم  1982لسنة  121خلة اسنان خشبٌة (* تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -للشواء 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسبولٌة محدودة21191129وفً تارٌخ  5787لٌدها برلم   

اٌمٌت للصناعات المتمدمة و التكنولوجٌة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسبولٌة محدودة  س سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال الوكالة  -  21

راخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها التجارٌة , وال ٌنشا تؤسٌس الشركة أى حك فى     م  مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على الت

 من الجهات       ا   المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

جه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسبولٌة محدودة21191129وفً تارٌخ  5787،  سبك لٌدها برلم   

تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى  اٌمٌت للصناعات المتمدمة و التكنولوجٌة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسبولٌة محدودة  لد تعاونها على -  21

الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌبات السابمة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبمؤ ألحكام المانون والبحته التنفٌذٌة . ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسبولٌة محدودة21191129وفً تارٌخ  5787لٌدها برلم   

التصدٌر. مع  -2الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وطباعة المالبس.  -1) ش.م.م ( ، شركة مساهمة   HOPEهوب للتصنٌع  -  22

مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه إألنشطة. وٌجوز للشركة أن 

ات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌه بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تكون لها مصلحة أو تشترن باى وجه من الوجوه مع الشرك

تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌبات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ل أحكام 

 ٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمةتم تعد21191131وفً تارٌخ  4314المانون والبحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

عبداللطٌؾ احمد محمود الشٌخ وشرٌكه ، شركة تضامن  إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ألمشة منسوجة متنوعة خام، و ألمشة  -  23

منسوجة و مصبوؼة و مجهزة بالمصنع و تصنٌع مالبس جاهزة متنوعة من ألمشة منسوجة و تصنٌع مالبس جاهزة متنوعة من 
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 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لمشة الترٌكو و تصنٌع مالبس داخلٌة متنوعة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوابح والمرارات السارٌة  وعلً الشركة الحصول علً أ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191131وفً تارٌخ  4115كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: جمعة فرحات علً  5556ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤش  21191112،  فى تارٌخ :   -  1

 فرحات وشرٌكٌه

الى: المصرٌة االسبانٌة  3993شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  2

 SPANISH-VAYOللبوٌات والدهانات الحدٌثة 

الى: مٌنا ناجى اسحك  3291وصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت  21191113،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكته

الى: دمحم حمال وعالء الدٌن  3885شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  4

 دٌري

الى: مصطفً احمد مفٌد  2226ؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم الت  21191117،  فى تارٌخ :   -  5

 وشرٌكه

الى: شركة كارفٌٌنا  6195ذات مسبولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191127،  فى تارٌخ :   -  6

 )ش.ذ.م.م( CARVEENA CHOCOLATEشوكلت 

الى: شركة بشٌر موسً  124ضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة ت  21191128،  فى تارٌخ :   -  7

 الجباوي وشرٌكٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

شركة مساهمة  تحمٌل  ولربٌس مجلس االداره ولنابب ربٌس مجلس االداره  منفرٌن او مجتمعٌن   حك االداره والتولٌع   1 -  1

والتعامل بؤسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

ل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بكافة اشكالهم وكذلن التعام

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن 

 5933برلم       21191111لهما الحك فى تعٌن وعزل مستخدمى ووكالء ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات   1 -  2

االذنٌة والتجارٌة ولهما اٌضا منفردٌن او مجتمعٌن  ابرام كافة العمود والمشارطات والثفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

كذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن وكذا حك التولٌع على عمود االٌجار والشراء والبٌع الصول الشركة االجل ولهما 

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت بؤسم الشركة ولمصلحتها ولهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 5933برلم       21191111بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  ٌكون للسٌد / عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ عبد الحلٌم عوض ربٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب   1 -  3

الحك  -مجتمعان او منفردان  -نابب ربٌس مجلش االدارة والعضو المنتدب  -والسٌد / عاصم حمد عبد اللطٌؾ عبد الحلٌم عوض  -

مود االلتراض والرهن بكافة أنواعها وكذلن للؽٌر لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن امام فى التولٌع على كافة ع

كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصة بذلن ، كما لهما الحث منفردان فى التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود االلتراض 

 3518  برلم     21191111والرهن بكافة ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  انواعة لصالح البنون ، والتولٌع على التوكٌل بالرهن بكافة أنواعه للبنون للنفس وللؽٌر والحك فى   1 -  4

مع بماء الصالحٌات السابمة كما هى دون أى تعدٌل  -توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 3518برلم       21191111، تارٌخ : 

جمعه فرحات علً فرحات  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسبولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  5

للشرٌن المتضامن / جمعه فرحات علً فرحات منفردا  وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

 5556برلم       21191112الشركة وضمن ، تارٌخ :  البنون والمصارؾ و حك االفراج عن رأس المال  وكل ذلن باسم

جمعه فرحات علً فرحات  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسبولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  6

هات للشرٌن المتضامن / جمعه فرحات علً فرحات منفردا  وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الج

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

 5556برلم       21191112عن رأس المال  وكل ذلن باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : البنون والمصارؾ و حك االفراج 

فرحات علً فرحات خلٌفة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسبولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  7

وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات  للشرٌن المتضامن / جمعه فرحات علً فرحات منفردا  وله حك التعامل باسم الشركة

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

 5556برلم       21191112بنون والمصارؾ و حك االفراج عن رأس المال  وكل ذلن باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : ال

فرحات علً فرحات خلٌفة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسبولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  8

وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات  للشرٌن المتضامن / جمعه فرحات علً فرحات منفردا 

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

مان وكافة صور التعامل مع من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الض

 5556برلم       21191112البنون والمصارؾ و حك االفراج عن رأس المال  وكل ذلن باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

جمعه فرحات علً فرحات  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود الشراء  -  9

ص ول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و لصالحها  وله وااللتراض والرهن والبٌع ال 

الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

لمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود وا

 5556برلم       21191112حك توكٌل او تفوٌض  الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشرٌن الموصً ، تارٌخ : 

ود الشراء جمعه فرحات علً فرحات  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع على عم -  11

وااللتراض والرهن والبٌع ال ص ول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و لصالحها  وله 

الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

ذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله وتسدٌد كافة السندات اال

 5556برلم       21191112حك توكٌل او تفوٌض  الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشرٌن الموصً ، تارٌخ : 

ؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود الشراء فرحات علً فرحات خلٌفة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ا -  11

وااللتراض والرهن والبٌع ال ص ول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و لصالحها  وله 

لٌع وتحوٌل وبٌع الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتو

وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله 

 5556برلم       21191112حك توكٌل او تفوٌض  الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشرٌن الموصً ، تارٌخ : 

حات خلٌفة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود الشراء فرحات علً فر -  12

وااللتراض والرهن والبٌع ال ص ول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و لصالحها  وله 

هم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتبات

وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله 

 5556برلم       21191112حك توكٌل او تفوٌض  الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشرٌن الموصً ، تارٌخ : 

 5556برلم       21191112جمعه فرحات علً فرحات  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  13

 5556برلم       21191112جمعه فرحات علً فرحات  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  14

 5556برلم       21191112تارٌخ : فرحات علً فرحات خلٌفة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ،  -  15

 5556برلم       21191112فرحات علً فرحات خلٌفة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  16

شركة مساهمة  عضو منتدب  لشبون االنتاج.تم لبول استمالته ، تارٌخ :   byung geol hyunبٌونج جٌول هٌون  -  17

 1151برلم       21191113

شركة مساهمة  عضو منتدب  لشبون االنتاج.تم لبول استمالته ، تارٌخ :   byung geol hyunبٌونج جٌول هٌون  -  18

 1151برلم       21191113

    21191113شركة مساهمة  عضو منتدب  لشبون االنتاج.تم لبول استمالته ، تارٌخ :   CHANG HAN KIMشانج هان كٌم -  19

 1151برلم   

    21191113شركة مساهمة  عضو منتدب  لشبون االنتاج.تم لبول استمالته ، تارٌخ :   CHANG HAN KIMان كٌمشانج ه -  21

 1151برلم   

شركة مساهمة  عضو منتدب  لشبون االنتاج بالشركة بدال من السٌد / شانج هان   byung geol hyunبٌونج جٌول هٌون  -  21

 1151برلم       21191113الصالحٌات التً كانت ممررة لسلفه ، تارٌخ : وتفوٌض سٌادته كافة  CHANG HAN KIMكٌم

شركة مساهمة  عضو منتدب  لشبون االنتاج بالشركة بدال من السٌد / شانج هان   byung geol hyunبٌونج جٌول هٌون  -  22

 1151برلم       21191113وتفوٌض سٌادته كافة الصالحٌات التً كانت ممررة لسلفه ، تارٌخ :  CHANG HAN KIMكٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة مساهمة  عضو منتدب  لشبون االنتاج بالشركة بدال من السٌد / شانج هان   CHANG HAN KIMشانج هان كٌم -  23

 1151برلم       21191113وتفوٌض سٌادته كافة الصالحٌات التً كانت ممررة لسلفه ، تارٌخ :  CHANG HAN KIMكٌم

شركة مساهمة  عضو منتدب  لشبون االنتاج بالشركة بدال من السٌد / شانج هان   CHANG HAN KIMشانج هان كٌم -  24

 1151برلم       21191113وتفوٌض سٌادته كافة الصالحٌات التً كانت ممررة لسلفه ، تارٌخ :  CHANG HAN KIMكٌم

خروجه من الشركة ، تارٌخ : اٌمان ابراهٌم على ٌوسؾ  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته و -  25

 1691برلم       21191113

    21191113حسٌن دمحم السٌد مصطفً  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته وخروجه من الشركة ، تارٌخ :  -  26

 1691برلم   

دمحم السٌد مصطفى دمحم  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تم لبول استمالته وخروجه من الشركة ،  -  27

 1691برلم       21191113تارٌخ : 

مصطفً دمحم السٌد مصطفً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته وخروجه من الشركة ، تارٌخ :  -  28

 1691برلم       21191113

هانى دمحم سامى عبد الفتاح العطار  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  تمثل السٌدة / سحر مصطفى احمد عبدالمادر فرج الشركة  -  29

كمدٌرة للعاللات العامة وٌمثل االستاذ / اٌهاب عبدالعظٌم دمحم رزق مشهور  الشركة كمدٌر تجاري وٌمثل السٌد / خالد فوزي احمد 

 الشركة كمدٌر لالنتاج . ابراهٌم 

ٌمثل المدٌر/ هانً دمحم سامً عبد الفتاح العطار الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة 

منفردا الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر 

 5466برلم       21191113الحك فً التعامل ، تارٌخ : 

سحر مصطفى احمد عبدالمادر فرج والً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عاللات عامة  تمثل السٌدة / سحر مصطفى احمد  -  31

الشركة كمدٌر تجاري وٌمثل  عبدالمادر فرج الشركة كمدٌرة للعاللات العامة وٌمثل االستاذ / اٌهاب عبدالعظٌم دمحم رزق مشهور 

 السٌد / خالد فوزي احمد ابراهٌم الشركة كمدٌر لالنتاج . 

ٌمثل المدٌر/ هانً دمحم سامً عبد الفتاح العطار الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة 

كة أو المانون او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشر

 5466برلم       21191113الحك فً التعامل ، تارٌخ : 

اٌهاب عبدالعظٌم دمحم رزق مشهور  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر مالى  تمثل السٌدة / سحر مصطفى احمد عبدالمادر فرج  -  31

وٌمثل االستاذ / اٌهاب عبدالعظٌم دمحم رزق مشهور  الشركة كمدٌر تجاري وٌمثل السٌد / خالد الشركة كمدٌرة للعاللات العامة 

 فوزي احمد ابراهٌم الشركة كمدٌر لالنتاج . 

ٌمثل المدٌر/ هانً دمحم سامً عبد الفتاح العطار الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة 

عامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا الشركة والت

 5466برلم       21191113الحك فً التعامل ، تارٌخ : 

ادر فرج الشركة كمدٌرة خالد فوزي احمد ابراهٌم  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر فنى  تمثل السٌدة / سحر مصطفى احمد عبدالم -  32

للعاللات العامة وٌمثل االستاذ / اٌهاب عبدالعظٌم دمحم رزق مشهور  الشركة كمدٌر تجاري وٌمثل السٌد / خالد فوزي احمد ابراهٌم 

 الشركة كمدٌر لالنتاج . 

الصدد اوسع السلطات إلدارة  ٌمثل المدٌر/ هانً دمحم سامً عبد الفتاح العطار الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فى هذا

الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا 

 5466برلم       21191113الحك فً التعامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ة  مدٌر  بؤسم الشركة وضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة هانى دمحم سامى عبد الفتاح العطار  ذات مسبولٌة محدود -  33

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

ة صور التعامل مع جمٌع البنون وإٌداع  والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكاف

والمصارؾ واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود 

 5466برلم       21191113الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات ، تارٌخ : 

صطفى احمد عبدالمادر فرج والً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عاللات عامة  بؤسم الشركة وضمن أؼراضها امام سحر م -  34

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

لشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع  والتولٌع على ا

صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها 

اضً والسٌارات ، تارٌخ : وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالر

 5466برلم       21191113

اٌهاب عبدالعظٌم دمحم رزق مشهور  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر مالى  بؤسم الشركة وضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات  -  35

مٌع البنون والمصارؾ الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع ج

من سحب وإٌداع  والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع 

البنون والمصارؾ واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على 

 5466برلم       21191113بٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات ، تارٌخ : عمود الشراء وال

خالد فوزي احمد ابراهٌم  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر فنى  بؤسم الشركة وضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة  -  36

ع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطا

وإٌداع  والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

وكذلن له حك التولٌع على عمود  والمصارؾ واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها

 5466برلم       21191113الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات ، تارٌخ : 

هانى دمحم سامى عبد الفتاح العطار  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  باسم الشركة ولصالحها وكذلن له الحك لى تعٌٌن وعزل  -  37

دمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله حك لبض ودفـع المبالػ وتولٌـع مستخ

وتحـوٌل وبٌـع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

 5466برلم       21191113تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : بالنمد أو باألجل وله حك  توكٌل او 

سحر مصطفى احمد عبدالمادر فرج والً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عاللات عامة  باسم الشركة ولصالحها وكذلن له  -  38

لشركة ولصالحها وله حك لبض ودفـع الحك لى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم ا

المبالػ وتولٌـع وتحـوٌل وبٌـع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

برلم       21191113بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك  توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

5466 

اٌهاب عبدالعظٌم دمحم رزق مشهور  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر مالى  باسم الشركة ولصالحها وكذلن له الحك لى تعٌٌن  -  39

وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله حك لبض ودفـع المبالػ وتولٌـع 

ٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة وتحـوٌل وبٌـع وتسد

 5466برلم       21191113بالنمد أو باألجل وله حك  توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

فنى  باسم الشركة ولصالحها وكذلن له الحك لى تعٌٌن وعزل  خالد فوزي احمد ابراهٌم  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر -  41

مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله حك لبض ودفـع المبالػ وتولٌـع 

تى تتعلك بمعامالت الشركة وتحـوٌل وبٌـع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات ال

 5466برلم       21191113بالنمد أو باألجل وله حك  توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه   1 -  41

س االدارة , ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك المعامالت والتعهدات من مجل

 1213برلم       21191116التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

على هذه شركة مساهمة  تحمٌل  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع   1 -  42

المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة , ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك 

 1213برلم       21191116التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن. ، تارٌخ : 

والعضو/ احمد جالل دمحم   لهم الحك  -ربٌس مجلس اإلداره  شركة مساهمة  تحمٌل  للسٌد / عبدالحمٌد جالل دمحم دمحم  1 -  43

)مجتمعٌن او منفردٌن(  التعامل باسم الشركه وضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع 

ع والتولٌع على الشٌكات وفتح األعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌدا

وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارؾ وحك االفراج عن رأس المال 

 5441برلم       21191116وكل ذلن بؤسم الشركه وضمن ، تارٌخ : 

على عمود الشراء واأللتراض والرهن والبٌع ألصول شركة مساهمة  تحمٌل  أؼراضها وكذلن له الحك فى التولٌع   1 -  44

الشركه وممتلكاتها العمارٌه واألراضى والسٌارات والمنموالت بؤسم الشركه ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء 

األذنٌه والتجارٌه وابرام الشركه وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات 

كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض 

 5441برلم       21191116ما ذكر . ، تارٌخ : 

 د/كارل دٌنٌس مرفٌل ربٌس مجلس االدارة :الموافمة باالجماع على تحدٌد صالحٌات للسٌ-1شركة مساهمة  تحمٌل    1 -  45

له حك اإلدارة والحك نٌابة عن الشركة فى اإلشتران فى الهٌبات والمإسسات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وإجراء كافة العمود   -

امالتها مع والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وإجراء كافة التصرفات المانونٌة الالزمة لحسن سٌر العمل داخل الشركة وتع

الؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اجراء التعدٌل والتخارج وماٌتعلك بالتؤسٌس وله فى سبٌل ذلن ان ٌفوض من ٌشاء فى بعض أو كل 

 اختصاصاته منفردا.

 414برلم       21191116ٌحك له التولٌع ، تارٌخ :  -

معا مع أى من أعضاء مجلس االدارة أومن شركة مساهمة  تحمٌل  على الشٌكات وجمٌع المعامالت المصرفٌة مجت  1 -  46

 سٌفوضهم بدون حد الصى  للمبالػ.

له حك اإللتراض من البنون والرهن والتولٌع على عمود التسهٌالت والمروض منفردا وله الحك فى بٌع أصول الشركة  مجتمعا  -

 مع أى من أعضاء مجلس اإلدارة.

 وكالء أو مفوضٌن وأن ٌخول لهم التولٌع عن الشركةٌحك لربٌس مجلس اإلدارة منفردا تعٌٌن مدٌرٌن أو 

  

 الموافمة باالجماع على تحدٌد صالحٌات للسٌد/ناجى نبٌة رشٌد نابب ربٌس مجلس االداره- 2

 414برلم       21191116ٌحك له التولٌع ، تارٌخ :  -

شركة مساهمة  تحمٌل  على الشٌكات وجمٌع المعامالت المصرفٌة  مجتمعا مع أى من أعضاء مجلس االدارة فٌما هو ألل   1 -  47

برلم       21191116جم فٌما عدا التولٌع مع ربٌس مجلس االدارة ٌكون بدون حد ألصى للمبالػ. ، تارٌخ : 511111من مبلػ

414 

ٌملن حك  التولٌع علً معامال ت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذه  شركة مساهمة  تحمٌل   1 -  48

المعامالت والتعهدات من مجلس االداره ولمجلس االداره الحك فً ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك 

 التولٌع عن الشركه منفردٌن او مجتمعٌن  

من اعضاء  مجلس االداره  مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها ولربٌس مجلس االداره   والي 

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام  ولطاع االعمال والمطاع الخاص  بكافة اشكالهم وكذلن التعامل ، تارٌخ 

 587برلم       21191118: 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ل  مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات شركة مساهمة  تحمٌ  1 -  49

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن 

ٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ لهم منفردٌن او مجتمعٌن  الحك فى تعٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحد

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة ولهم اٌضا ابرام كافة العمود والمشارطات والثفمات التى تتعلك بمعامالت 

 587برلم       21191118الشركة بالنمد او االجل  ولربٌس مجلس ، تارٌخ : 

مٌل  االداره وعضو مجلس االداره السٌد / دمحم عبد المادر ناصر منفردٌن او مجتمعٌن  حك التولٌع شركة مساهمة  تح  1 -  51

على عمود المرض والرهن وكذا حك التولٌع على عمود االٌجار والشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

ى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : والسٌارات والمنموالت بؤسم الشركة ولمصلحتها وله الحك ف

 587برلم       21191118

شركة مساهمة  تحمٌل  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها لربٌس مجلس اإلدارة ، ولمجلس االدارة الحك   1 -  51

 عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع

و لربٌس مجلس اإلدارة حك التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

 ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم .

والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات  و لربٌس مجلس اإلدارة حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع

 1111برلم       21191118واستصدار ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشركة   1 -  52

والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من  وضمن أؼراضها و كذلن له الحك فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض

ثابت أو منمول أمام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك  وأمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصة بذلن ، وله الحك فى بٌع 

له الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى أصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضى والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها و

 1111برلم       21191118ووكالء الشركة وتحدٌد ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  مرتباتهم وأجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة   1 -  53

تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

 1111برلم       21191118فى كل أو بعض ما ذكر أعاله وذلن لصالح البنون أو لنفسه أو للؽٌر . ، تارٌخ : 

ا الصدد أوسع السلطات الدارة ذات مسبولٌة محدودة  تحمٌل  ٌمثل المدٌر الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فى هذ  1 -  54

الشركة والتعامل باسمها فٌما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر المسبول السٌد / 

ت الحكومٌه عمرو زؼلول على دمحم التولٌع منفردا باسم الشركة والحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجها

وؼٌرالحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والرلابه علً الصادرات والوردات ومصلحه الجمارن 

 5839برلم       21191118والموانا  وكذلن ، تارٌخ : 

ع وفتح حسابات وكافه صورالتعامل ذات مسبولٌة محدودة  تحمٌل  التعامل مع كافه البنون والمصارؾ من سحب واٌدا  1 -  55

مع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها 

وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع واالٌجار والرهن لالصول الشركه وله الحك فى تعٌٌن مستخدمً ووكالءالشركه وكما 

له الحك فً لبض ودفع المبالػ وابرام كافه العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والتولٌع علً العمود 

 5839برلم       21191118وتعدٌلتها امام الشهر العمارىوحك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

    21191118تجدٌد  تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 1111ساهمة  ربٌس مجلس ادارة  دمحم نادر اسماعٌل لبانً  شركة م -  56

 3181برلم   

تجدٌد  تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 1111دمحم انور اسماعٌل لبانً  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة   -  57

 3181برلم       21191118

برلم       21191118تجدٌد  تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 1111همة  عضو منتدب  دمحم انس اسماعٌل لبانً  شركة مسا -  58

3181 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شركة مساهمة  تحمٌل  تحدٌد صالحٌات للسٌد/كارل دٌنٌس مرفٌل ربٌس مجلس االدارة :  1 -  59

ومٌة وإجراء كافة العمود له حك اإلدارة والحك نٌابة عن الشركة فى اإلشتران فى الهٌبات والمإسسات الحكومٌة والؽٌر حك  -

والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وإجراء كافة التصرفات المانونٌة الالزمة لحسن سٌر العمل داخل الشركة وتعامالتها مع 

الؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اجراء التعدٌل والتخارج وماٌتعلك بالتؤسٌس وله فى سبٌل ذلن ان ٌفوض من ٌشاء فى بعض أو كل 

 منفردا.اختصاصاته 

 381برلم       21191118ٌحك له التولٌع على الشٌكات وجمٌع المعامالت ، تارٌخ :  -

 شركة مساهمة  تحمٌل  المصرفٌة مجتمعا مع أى من أعضاء مجلس االدارة أومن سٌفوضهم بدون حد الصى  للمبالػ.  1 -  61

والمروض منفردا وله الحك فى بٌع أصول الشركة  مجتمعا  له حك اإللتراض من البنون والرهن والتولٌع على عمود التسهٌالت -

 مع أى من أعضاء مجلس اإلدارة.

 ٌحك لربٌس مجلس اإلدارة منفردا تعٌٌن مدٌرٌن أو وكالء أو مفوضٌن وأن ٌخول لهم التولٌع عن الشركة

 تحدٌد صالحٌات للسٌد/ناجى نبٌة رشٌد نابب ربٌس مجلس االداره

 381برلم       21191118ٌكات وجمٌع المعامالت المصرفٌة  مجتمعا مع أى من أعضاء ، تارٌخ : ٌحك له التولٌع على الش -

جم فٌما عدا التولٌع مع ربٌس مجلس االدارة ٌكون 511111شركة مساهمة  تحمٌل  مجلس االدارة فٌما هو ألل من مبلػ  1 -  61

 381برلم       21191118بدون حد ألصى للمبالػ. ، تارٌخ : 

 2635برلم       21191119حسنً دمحم شحاته دمحم ؼٌده  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  62

 2635برلم       21191119محمود احمد عبدالباسط احمد  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  63

 2635برلم       21191119محمود دمحم محمود حسٌن عاطً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  64

 2635برلم       21191119حسٌن عبدالمنعم ٌونس حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  65

 2635برلم       21191119ادارة ؼٌر متفرغ  استماله ، تارٌخ : دمحم سعٌد عواد احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  66

 2635برلم       21191119شحته عبدالمعطً احمد الفهلوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  67

 2635برلم       21191119اشرؾ دمحم احمد ٌوسؾ علٌان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  68

 2635برلم       21191119حسنً دمحم شحاته دمحم ؼٌده  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  69

 2635برلم       21191119محمود احمد عبدالباسط احمد  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  71

 2635برلم       21191119عاطً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ : محمود دمحم محمود حسٌن  -  71

 2635برلم       21191119حسٌن عبدالمنعم ٌونس حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  72

 2635برلم       21191119ارٌخ : دمحم سعٌد عواد احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  استمالة ، ت -  73

 2635برلم       21191119شحته عبدالمعطً احمد الفهلوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  74

 2635برلم       21191119اشرؾ دمحم احمد ٌوسؾ علٌان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  75

 2635برلم       21191119شحاته دمحم ؼٌده  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  بكامل الصالحٌات ، تارٌخ :  حسنً دمحم -  76



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191119محمود احمد عبدالباسط احمد  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  بكامل الصالحٌات ، تارٌخ :  -  77

2635 

برلم       21191119ساهمة  عضو مجلس ادارة  بكامل الصالحٌات ، تارٌخ : محمود دمحم محمود حسٌن عاطً  شركة م -  78

2635 

برلم       21191119حسٌن عبدالمنعم ٌونس حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بكامل الصالحٌات ، تارٌخ :  -  79

2635 

برلم       21191119لصالحٌات ، تارٌخ : دمحم سعٌد عواد احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  بكامل ا -  81

2635 

برلم       21191119شحته عبدالمعطً احمد الفهلوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بكامل الصالحٌات ، تارٌخ :  -  81

2635 

برلم       21191119اشرؾ دمحم احمد ٌوسؾ علٌان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بكامل الصالحٌات ، تارٌخ :  -  82

2635 

 4346برلم       21191119حمدي ابوزٌد متولً علً  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  83

 4346برلم       21191119دمحم سٌد احمد مرسً بدوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  84

 4346برلم       21191119عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :   اٌاد عبدهللا احمد الجبالً  شركة مساهمة -  85

 4346برلم       21191119احمد دمحم سٌد حسن علوان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  86

 4346برلم       21191119حمدي ابوزٌد متولً علً  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  87

 4346برلم       21191119دمحم سٌد احمد مرسً بدوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  88

 4346برلم       21191119اٌاد عبدهللا احمد الجبالً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  89

 4346برلم       21191119مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  احمد دمحم سٌد حسن علوان  شركة مساهمة  عضو -  91

شركة مساهمة  تحمٌل  تفوٌض أعضاء مجلس االدارة وهم السٌد / أسامه محمود حسٌنى عبدالفتاح بصفته ربٌس مجلس   1 -  91

 االدارة 

 والسٌد / سامر ز سكر بصفته العضو المنتدب  

 والسٌد / دمحم على ؼانم دمحم بصفته عضو مجلس االدارة 

                                                                              -مجتمعٌن أو منفردٌن فٌما ٌلى :

عمال العام والمطاع التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األ

 5783برلم       21191119الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات واستصدار   1 -  92

مصارؾ والتولٌع على عمود الشراء والبٌع للسٌارات والتولٌع على خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون وال

عمود الشراء بإسم الشركة  والتولٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى والؽرفة التجارٌة والهٌبة العامة 

فظة الشرلٌة ومجلس محلى مدٌنة بلبٌس للتنمٌة الصناعٌة وهٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بجمٌع أجهزتها واداراتها ومحا

 5783برلم       21191119واالدارات المحلٌة التابعة له ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة مساهمة  تحمٌل  والتعامل مع مصلحة الضرابب المصرٌة وادارات المرور ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى   1 -  93

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك 

 والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل .                        وألعضاء

لتراض والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة مجلس االدارة مجتمعٌن  فمط حك التولٌع على عمود الشراء وااللراض واال

 5783برلم       21191119واألراضى وكذلن حك الرهن ، تارٌخ : 

                         شركة مساهمة  تحمٌل  الصول الشركة وممتلكاتها وذلن لصالح البنون على أن ٌكون ذلن بإسم الشركة ولصالحها .                           1 -  94

 5783برلم       21191119ولجمٌع أعضاء المجلس توكٌل أو تفوٌض الؽٌر كل  فى حدود اختصاصاته ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  لربٌس مجلس اإلدارة و لنابب ربٌس مجلس اإلدارة واالعضاء مجلس اإلدارة باستثناء الٌسٌد   1 -  95

فرٌدٌن حك اإلدارة والتولٌع والتعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جٌمع الجهات العضو/محمود احمد حًجً خلٌٌل ٌٌكون لهم من

الحكوٌمة والؽٌٌر حكوٌمٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذالن التعامل مع جٌمٌع البنون والمصارؾ 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع من سحب واٌٌداع والتولٌٌع على الشٌٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 1213برلم       21191119البنون والمصارؾ وكل ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  لربٌس مجلس اإلدارة و لنابب ربٌس مجلس اإلدارة واالعضاء مجلس اإلدارة باستثناء الٌسٌد   1 -  96

منفرٌدٌن حك اإلدارة والتولٌع والتعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جٌمع الجهات العضو/محمود احمد حًجً خلٌٌل ٌٌكون لهم 

الحكوٌمة والؽٌٌر حكوٌمٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذالن التعامل مع جٌمٌع البنون والمصارؾ 

ت واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع من سحب واٌٌداع والتولٌٌع على الشٌٌكات وفتح وؼلك الحسابا

 1213برلم       21191119البنون والمصارؾ وكل ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة   1 -  97

ع المبالػ وتحٌول وبٌٌع وتسٌدٌد كافة السندات االذنٌة والتجاٌرة ولنابب ربٌٌس مجلس وتحٌدد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودف

اإلدارة علًً ان ٌٌكون مجتمعا مع ربٌٌس مجلس اإلدارة واي من اعضاء مجلس اإلدارة باستثناء الٌسٌد العضو/ محمود احمد حًجً 

امالت الشركة بالنمد او اآلجل وله كذلن مجتمعا مع ربٌٌس مجلس خلٌٌل . ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمع

 1213برلم       21191119اإلدارة او اي من ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة   1 -  98

دفع المبالػ وتحٌول وبٌٌع وتسٌدٌد كافة السندات االذنٌة والتجاٌرة ولنابب ربٌٌس مجلس وتحٌدد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض و

اإلدارة علًً ان ٌٌكون مجتمعا مع ربٌٌس مجلس اإلدارة واي من اعضاء مجلس اإلدارة باستثناء الٌسٌد العضو/ محمود احمد حًجً 

معامالت الشركة بالنمد او اآلجل وله كذلن مجتمعا مع ربٌٌس مجلس خلٌٌل . ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ب

 1213برلم       21191119اإلدارة او اي من ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  اعضاء مجلس اإلدارة باستثناء السٌٌد العضو/ محمود احمد حًجً خلٌٌل حك التولٌع على عمود   1 -  99

لى عمود االٌجار والشراء والبٌٌع اصول الشركة وممتلكاتها العماٌرٌة واألراضً والٌسٌارات المرض والرهن وكذا حك التولٌٌع ع

برلم       21191119والمنموالت باسم الشركة ولمصلحتها ولهم الحك فً توٌكٌل او تفٌوٌض الؽٌٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

1213 

ة باستثناء السٌٌد العضو/ محمود احمد حًجً خلٌٌل حك التولٌع على عمود شركة مساهمة  تحمٌل  اعضاء مجلس اإلدار  1 -  111

المرض والرهن وكذا حك التولٌٌع على عمود االٌجار والشراء والبٌٌع اصول الشركة وممتلكاتها العماٌرٌة واألراضً والٌسٌارات 

برلم       21191119كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : والمنموالت باسم الشركة ولمصلحتها ولهم الحك فً توٌكٌل او تفٌوٌض الؽٌٌر فً 

1213 

برلم       21191119حمدي لطفً عبداللطٌؾ امٌن  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  111

2998 

 2998برلم       21191119عبدهللا كامل هاشم احمد  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  112
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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دمحم عبدالفتاح مصطفً دمحم نافع  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا أو اثنٌن  -  134

ع الؽٌر و السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه  الشركة فً عاللتها م

علً االلل من مدٌرٌن الشركه  فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد 

مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من الشركة او المانون او البحته التنفٌذٌه للجمعٌة العامة و السٌد / ٌاسر عدلً دمحم 

 1613برلم       21191111مدٌرٌن الشركه  الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 

ٌاسر عدلً دمحم مصطفً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا أو اثنٌن مجتمعٌن  -  135

دٌرٌن الشركه  الشركة فً عاللتها مع الؽٌر و السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل علً االلل من م

من مدٌرٌن الشركه  فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركة او 

العامة و السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه   المانون او البحته التنفٌذٌه للجمعٌة

 1613برلم       21191111الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 

ا أو اثنٌن عمرو عدلً دمحم مصطفً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفرد -  136

مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه  الشركة فً عاللتها مع الؽٌر و السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن 

علً االلل من مدٌرٌن الشركه  فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد 

مانون او البحته التنفٌذٌه للجمعٌة العامة و السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من الشركة او ال

 1613برلم       21191111مدٌرٌن الشركه  الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 

ٌمثل السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا أو اثنٌن   حاتم دمحم لمحاوى دسولى اباظه  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام -  137

مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه  الشركة فً عاللتها مع الؽٌر و السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن 

ما عدا ما احتفظ به صراحه عمد علً االلل من مدٌرٌن الشركه  فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌ

الشركة او المانون او البحته التنفٌذٌه للجمعٌة العامة و السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من 

 1613برلم       21191111مدٌرٌن الشركه  الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 

طفً دمحم نافع  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة دمحم عبدالفتاح مص -  138

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح 

التولٌع علً الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ و

 وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها 

وللسٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه  حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع 

 1613برلم       21191111والرهن الصول الشركة وممتلكاتها ، تارٌخ : 

ٌاسر عدلً دمحم مصطفً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع  -  139

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات 

تعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل وكافه صور ال

 ذلن باسم الشركه ولصالحها 

وللسٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه  حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع 

 1613برلم       21191111كة وممتلكاتها ، تارٌخ : والرهن الصول الشر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عمرو عدلً دمحم مصطفً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  -  141

واٌداع وفتح والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن 

 وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها 

الشراء والبٌع وللسٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه  حك التولٌع علً عمود 

 1613برلم       21191111والرهن الصول الشركة وممتلكاتها ، تارٌخ : 

حاتم دمحم لمحاوى دسولى اباظه  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  -  141

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن 

حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن 

 وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها 

من مدٌرٌن الشركه  حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع  وللسٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل

 1613برلم       21191111والرهن الصول الشركة وممتلكاتها ، تارٌخ : 

دمحم عبدالفتاح مصطفً دمحم نافع  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  العمارٌة و السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او  -  142

اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه  الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل 

 ذلن باسم الشركة ولصالحها 

 

وللسٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

 باالجل 

 1613برلم       21191111ر عدلً ، تارٌخ : وللسٌد / ٌاس

ٌاسر عدلً دمحم مصطفً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  العمارٌة و السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن  -  143

وكل ذلن  مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه  الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم

 باسم الشركة ولصالحها 

وللسٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

بالنمد او وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة 

 باالجل 

 1613برلم       21191111وللسٌد / ٌاسر عدلً ، تارٌخ : 

عمرو عدلً دمحم مصطفً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  العمارٌة و السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن  -  144

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه  الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء 

 باسم الشركة ولصالحها 

وللسٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

ات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفم

 باالجل 

 1613برلم       21191111وللسٌد / ٌاسر عدلً ، تارٌخ : 

حاتم دمحم لمحاوى دسولى اباظه  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  العمارٌة و السٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او  -  145

كه  الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشر

 ذلن باسم الشركة ولصالحها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وللسٌد / ٌاسر عدلً دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن الشركه  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

ة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌ

 باالجل 

 1613برلم       21191111وللسٌد / ٌاسر عدلً ، تارٌخ : 

دمحم عبدالفتاح مصطفً دمحم نافع  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من  -  146

 1613برلم       21191111مدٌرٌن الشركه  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌاسر عدلً دمحم مصطفً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن  -  147

 1613برلم       21191111كر ، تارٌخ : الشركه  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذ

عمرو عدلً دمحم مصطفً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من مدٌرٌن  -  148

 1613برلم       21191111الشركه  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حاوى دسولى اباظه  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر عام  دمحم مصطفً منفردا او اثنٌن مجتمعٌن علً االلل من حاتم دمحم لم -  149

 1613برلم       21191111مدٌرٌن الشركه  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

    21191111دارة كما هو دون تؽٌٌر ، تارٌخ : شركة مساهمة  تحمٌل  الموافمة علً تجدٌد مدة تشكٌل مجلس اال  1 -  151

 287برلم   

    21191111شركة مساهمة  تحمٌل  الموافمة علً تجدٌد مدة تشكٌل مجلس االدارة كما هو دون تؽٌٌر ، تارٌخ :   1 -  151

 287برلم   

حك التولٌع على معامالت الشركة ٌمثل ربٌس مجلس إدارة الشركة امام المضاء وٌملن  -1شركة مساهمة  تحمٌل    1 -  152

 وتعهداتها كل مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ما عدا ما تم ذكره فً البند الثالث.

ولمجلس اإلدارة الحك فً ان ٌعٌن مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخول لهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او  -2

 فً تسٌٌر اعمال الشركة اإلدارٌة ما عدا ما تم ذكره فً البند الثالث.مجتمعٌن وذلن 

 1588برلم       21191113وللسٌد ربٌس مجلس اإلدارة والسٌد نابب ربٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وللساده ، تارٌخ : 

حك التولٌع على معامالت الشركة  ٌمثل ربٌس مجلس إدارة الشركة امام المضاء وٌملن -1شركة مساهمة  تحمٌل    1 -  153

 وتعهداتها كل مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ما عدا ما تم ذكره فً البند الثالث.

ولمجلس اإلدارة الحك فً ان ٌعٌن مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخول لهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او  -2

 فً تسٌٌر اعمال الشركة اإلدارٌة ما عدا ما تم ذكره فً البند الثالث. مجتمعٌن وذلن

 1588برلم       21191113وللسٌد ربٌس مجلس اإلدارة والسٌد نابب ربٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وللساده ، تارٌخ : 

الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن  شركة مساهمة  تحمٌل  أعضاء مجلس اإلدارة المنتدبٌن مجتمعٌن او منفردٌن  1 -  154

اؼراضها ومصلحتها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة كٌانتهم، 

 وكذلن التعامل بالبنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات كل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها

 وضمن اؼراضها.

اما بٌع أصل من أصول الشركة وااللتراض والرهن والتصرفات الناللة للملكٌة والتولٌع على عمود كفالة الؽٌر وكذلن  -3

 1588برلم       21191113البٌع اآلجل والشراء اآلجل ، تارٌخ : 

فردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن شركة مساهمة  تحمٌل  أعضاء مجلس اإلدارة المنتدبٌن مجتمعٌن او من  1 -  155

اؼراضها ومصلحتها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة كٌانتهم، 
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 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لحتها وكذلن التعامل بالبنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات كل ذلن باسم الشركة ولمص

 وضمن اؼراضها.

اما بٌع أصل من أصول الشركة وااللتراض والرهن والتصرفات الناللة للملكٌة والتولٌع على عمود كفالة الؽٌر وكذلن  -3

 1588برلم       21191113البٌع اآلجل والشراء اآلجل ، تارٌخ : 

فة أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن باالصالة. ، تارٌخ : شركة مساهمة  تحمٌل  الصول الشركة ٌتم بموافمة كتابٌة من كا  1 -  156

 1588برلم       21191113

شركة مساهمة  تحمٌل  الصول الشركة ٌتم بموافمة كتابٌة من كافة أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن باالصالة. ، تارٌخ :   1 -  157

 1588برلم       21191113

بٌاضه ٌوسؾ روفابٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  158

 3291برلم       21191113

بٌاضه ٌوسؾ روفابٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  159

 3291برلم       21191113

    21191113مٌنا ناجً اسحك حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر  تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  161

 3291برلم   

    21191113مٌنا ناجً اسحك حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر  تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  161

 3291برلم   

بٌاضه ٌوسؾ روفابٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسإلٌة امام الجهات الرسمٌة  -  162

للشرٌن المتضامن منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

طاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على العام ولطاع االعمال والم

الشٌكات وفتح والفال حسابات بنكٌة واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة 

 3291برلم       21191113، تارٌخ :  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة

بٌاضه ٌوسؾ روفابٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسإلٌة امام الجهات الرسمٌة  -  163

ٌة والمطاع للشرٌن المتضامن منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكوم

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على 

الشٌكات وفتح والفال حسابات بنكٌة واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة 

 3291برلم       21191113البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : صور التعامل مع جمٌع 

مٌنا ناجً اسحك حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسإلٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن  -  164

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام  المتضامن منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

صور  وفتح والفال حسابات بنكٌة واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة

 3291برلم       21191113التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

مٌنا ناجً اسحك حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسإلٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن  -  165

اضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام المتضامن منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼر

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

لشركة ولمصلحتها وكافة صور وفتح والفال حسابات بنكٌة واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم ا

 3291برلم       21191113التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

بٌاضه ٌوسؾ روفابٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌن وعزل مستخدمى  -  166

ه حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ول
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وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

البٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى بعص ما ذكر. وللشرٌن المتضامن حك التولٌع على عمود الشراء و

 3291برلم       21191113والسٌارات والمنموالت باسم الشركة . ، تارٌخ : 

بٌاضه ٌوسؾ روفابٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌن وعزل مستخدمى  -  167

م واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباته

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

مود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى بعص ما ذكر. وللشرٌن المتضامن حك التولٌع على ع

 3291برلم       21191113والسٌارات والمنموالت باسم الشركة . ، تارٌخ : 

مٌنا ناجً اسحك حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر  وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة  -  168

واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة وتحدٌد مرتباتهم 

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعص ما 

د الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ذكر. وللشرٌن المتضامن حك التولٌع على عمو

 3291برلم       21191113والمنموالت باسم الشركة . ، تارٌخ : 

مٌنا ناجً اسحك حنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر  وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة  -  169

جورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة وتحدٌد مرتباتهم وا

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعص ما 

الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ذكر. وللشرٌن المتضامن حك التولٌع على عمود 

 3291برلم       21191113والمنموالت باسم الشركة . ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذه   1 -  171

من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فً ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك المعامالت والتعهدات 

 6194برلم       21191114التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 -شركة مساهمة  تحمٌل  تحدٌد الصالحٌات واإلختصاصات لتكون كاألتى :  1 -  171

د دمحم سعد ربٌس مجلس اإلدارة والمهندس / ماٌكل وجٌه ودٌع مٌالد  عضو مجلس اإلدارة  بان ٌكونا لهما المهندس / عمرو اسع

مجتمعٌن او منفردٌن حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة واإلدارٌة وإبرام كافة العمود 

 الت الشركة ولهما حك التولٌع نٌابة عن الشركة أمام كافة البنون لفتح وؼلك وفنوالمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعام

                                          

   

 6282برلم       21191114وربط وتحوٌل ، تارٌخ :  

 اإللتراض شركة مساهمة  تحمٌل  الحسابات بؤسم الشركة والسحب واإلٌداع والصرؾ بصفة عامة وعمود  1 -  172

والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت أو منمول أمام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وأمام كافة الجهات  

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصة بذلن وذلن لصالح البنون أو للؽٌر وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ كما لهم 

ارة الشركة والتعامل باسمها وحك استخراج كافة التراخٌص الالزمة للممارسة النشاط ولهما اٌضا حك التولٌع اوسع السلطات إلد

 6282برلم       21191114علً عمود التعدٌل وادخال اي تعدٌالت ، تارٌخ : 

ات العمومٌة وحك شراء كافة شركة مساهمة  تحمٌل  تطرأ علً مواد النظام األساسً للشركة بناء علً لرارات الجمعٌ  1 -  173

االصول الالزمة لمباشرة نشاط الشركة وحك التولٌع امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك بمكاتبها المختلفة فً كل ماٌخص الشركة 

فً البٌع والشراء باسم الشركة كما لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر من 

 6282برلم       21191114ات والصالحٌات السابك ذكرها . ، تارٌخ : االختصاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة مساهمة  تحمٌل  لكافة اعضاء مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن ما ٌلى حك التعامل باسم الشركة وضمن   1 -  174

عمال والمطاع الخاص بكافة اؼراضها  امام جمٌع الجهات الحكومٌة ووزاره الصحه  وؼٌر الحكومٌة والمطاع لعام ولطاع اال

اشكالهم ولصالحها والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى وكالء الشركه وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌٌع وتسدٌد كافه 

او السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشاطرات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وحك توكٌل 

 6333برلم       21191114تفوٌض اعضاء مجلس االداره او ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  الؽٌر فى كل او بعض ماتذكر والتولٌع امام الشهر العمارى والؽرفه التجارٌه وهٌبه سوق المال   1 -  175

م الشركه وضمن اؼراضها وحك التعامل امام ومصلحه الشركات والتولٌع على عمود التاسٌس والتعدٌل وفسخ العمود وكل ذالن باس

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهدات الضمان 

 وحك االفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع البنون والمصارؾ.مجتمعٌن او منفردي

 6333برلم       21191114جماع كافة اعضاء مجلس االدارة الحك ، تارٌخ : ولربٌس مجلس االدارة منفردا او با

شركة مساهمة  تحمٌل  فى التولٌع بالبٌع والشراء واالٌجار وااللتراض و الرهن والحك فى بٌع كافه اصول الشركه   1 -  176

 6333برلم       21191114وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه. ، تارٌخ : 

بٌشوي الفً اسكندر جندي  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر المسبول الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله فً هذا  -  177

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا مااحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو البحته التنفٌذٌة 

 جمعٌة العامة .لل

ٌكون للسٌد / جون جمٌل مٌخابٌل المدٌرالمسبول وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة 

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 21برلم       21191115حسابات وكافة صور ، تارٌخ :  واٌداع وفتح

بٌشوي الفً اسكندر جندي  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات  -  178

مود الشراء والبٌع واإلفراج عن رأس المال وحك اإللتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع علً ع

والرهن التجاري والعماري بكافة الممومات المادٌة والمعنوٌة أمام مكاتب الشهر العماري وبٌع وشراء االصول الثابتة والسٌارات 

وإبرام جمٌع العمود والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وكذلن شراء البضابع والمنموالت الالزمة لمباشرة 

 21برلم       21191115نشاط وكذلن التولٌع علً عمود التسهٌالت اإلبتمانٌة ، تارٌخ : ال

بٌشوي الفً اسكندر جندي  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  وعمود الرهن بكافة أنواعها لصالح البنون وله حك توكٌل البنون  -  179

كالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم والؽٌر فً كل أو بعض ماذكر وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً وو

الشركة ولصالحها  وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

 ر فً كل أو بعض ماذكر . والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌ

 21برلم       21191115ٌكون للسٌد / بٌشوى الفى اسكندر جندى المدٌرالمسبول ، تارٌخ :   

بٌشوي الفً اسكندر جندي  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع  -  181

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

سابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات واإلفراج عن والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح ح

رأس المال وحك اإللتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن 

 21برلم       21191115ٌخ : التجاري والعماري بكافة الممومات المادٌة والمعنوٌة أمام مكاتب ، تار

بٌشوي الفً اسكندر جندي  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  الشهر العماري وبٌع وشراء االصول الثابتة والسٌارات وإبرام  -  181

اط جمٌع العمود والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وكذلن شراء البضابع والمنموالت الالزمة لمباشرة النش

وكذلن التولٌع علً عمود التسهٌالت اإلبتمانٌة وعمود الرهن بكافة أنواعها لصالح البنون وله حك توكٌل البنون والؽٌر فً كل أو 

بعض ماذكر وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها  

 21برلم       21191115تولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌخ : وله حك لبض ودفع المبالػ و
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بٌشوي الفً اسكندر جندي  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات  -  182

 فً كل أو بعض ماذكر . والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر 

ٌكون للسٌد الدكتور / صبحً إبراهٌم نصر الممثل المانونً الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة  -

والرلابٌة والحضور نٌابة عنها أمام جهاز تنمٌة مدٌنة العاشر من رمضان وهٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والهٌبة العامة 

 21برلم       21191115ألستثمار والهٌبة العامة للتنمٌة الصناعٌة والسجل الصناعً ، تارٌخ : ل

بٌشوي الفً اسكندر جندي  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  والسجل التجاري والتؤمٌنات األجتماعٌة والتعامل مع المرافك  -  183

ٌبة وتمدٌم الطلبات واألوراق والمستندات واأللرارات والتولٌع على العامة من مٌاة وكهرباء وؼاز والتلٌفونات وجهاز شبون الب

محاضر األستالم واستالمها واستخراج التراخٌص وتوصٌل المرافك والتعالد علٌها واتخاذ كافة اجراءات تسجٌل األصول امام 

 الجهات المختصة ومدٌرٌات المساحة ومكاتب التوثٌك 

أو علٌها والحضور امام جمٌع المحاكم والحضور امام محكمة المضاء اإلداري ومجلس الدولة وجمٌع المضاٌا التً ترفع من الشركة 

 21برلم       21191115، تارٌخ : 

بٌشوي الفً اسكندر جندي  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  وفً تمدٌم األوراق لملم المحضرٌن وتسلمها وفً الصلح واأللرار  -  184

التزوٌر وطلب  تحلٌؾ الٌمٌن الحاسمة وردها ولبولها والطعن فً تمارٌر الخبراء والمحكمٌن وردهم واألنكار واألبراء والطعن ب

واستبدالهم وفً طلب تعٌٌن الخبراء وفً التمرٌر بعمل المعارضات وااللتماس واألشكاالت واألستبناؾ فً جمٌع المضاٌا المدنٌة 

ذكرات وفً اتخاذ جمٌع ما تمتضٌه اجراءات التماضً مما جمٌعه وفً استالم والجنابٌة وفً التمرٌر بالنمض فً األحكام وتمدٌم الم

 21برلم       21191115صور األحكام وتنفٌذها وفً الحضور امام الجهات ، تارٌخ : 

بٌشوي الفً اسكندر جندي  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  اإلدارٌة اٌا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العماري  -  185

مكاتبها ومامورٌاتها وتمدٌم الطلبات والتولٌع علٌها وعلى االلتماسات والمذكرات وتسلم األوراق والمستندات والعمود العرفٌة و

والرسمٌة وفً الحضور امام مصلحة الضرابب العامة والمبٌعات ومامورٌتها ولجان الطعن والتصالح وتمدٌم المذكرات وتسلم صور 

نالشة فٌها ولبول ما ٌرى لبوله ورفض ما ٌرى رفضه وفً تمدٌم الرسوم واالمانات للمحاكم وتسوٌتها التمرٌرات والتمدٌرات والم

 21برلم       21191115ولبض بالٌها وفً تسلم وتسلٌم األوراق من وإلى الالم ، تارٌخ : 

رٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة بٌشوي الفً اسكندر جندي  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  كتاب المحاكم والجهات اإلدا -  186

بالتسلٌم فً كل ما ذكر وفً التمرٌر بفمد المسابم والتولٌع على محاضر المخالفات والتعامل مع إدارات المرور ونٌابات المرورفً 

أو  التجدٌد والترخٌص واستالم الرخص وشهادات البٌانات واللوحات المعدنٌة والسام الشرطة وله الحك فً توكٌل ؼٌره فً كل

 21برلم       21191115بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن للسٌد/ هشام دمحم الشٌخ و االستاذ /   1 -  187

ام الشهر العماري والتوثٌك امام محمود عادل محمود عبدالمادر وٌكون لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن عن الشركة ام

كافة الجهات الحكومٌة وامام البنون فً السحب واالٌداع وفتح حسابات الشركة والتعامل مع الجهات الخارجٌة المتعاملة مع الشركة 

ن علً عمود بٌع والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فً االلتراض من البنون والؽٌر واخد التسهٌالت البنكٌة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌ

 4895برلم       21191115االصول ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  الثابته والمتداوله وشراء االصول بكافة انواعها والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن علً عمود   1 -  188

حكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله فً لروض البنون وكذلن التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن باسم الشركة امام جمٌع المصالح االدارٌة وال

ذلن اوسع السلطات وٌكون لهما الحك فً التنازل وعمل توكٌالت فً بٌع االراضً المملوكة للشركة والعمارات والمبانً وٌحك 

 4895برلم       21191115تفوٌض من ٌنوب عنهما لانونا فً كل اوبعض ما سبك ، تارٌخ : 

المجلس على الدخول فى الشراكة مع المركز العربى للدراسات المتكاملة  وشرٌكه فى  شركة مساهمة  تحمٌل  موافمة  1 -  189

 المملكة العربٌة السعودٌة 

وتم تفوٌض المهندس االستشارى / رخاء هاشم ٌحٌى للتولٌع على عمود الشراكة وفى تمثٌل المركز العربى للدراسات المتكاملة 

 تضامنٌة الجدٌدة ) المركز العربى للدراسات المتكاملة وشرٌكه (بجمهورٌة مصر العربٌة فى ادارة الشراكة ال
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والموافمة على الامة المهندس / رخاء هاشم ٌحٌى بالمملكة العربٌة السعودٌة لمدة ال تمل عن تسعة اشهر كل عام إلدارة الشراكة 

 822   برلم    21191116الجدٌدة ) المركز العربى للدراسات المتكاملة وشرٌكه ( ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  لربٌس مجلس االدارة ونابب ربٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن كافة   1 -  191

الصالحٌات الصالحٌات فى التمثٌل امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتعامل مع كافة البنون والمصارؾ والتولٌع على 

عتمادات وجمٌع المعامالت البنكٌة والتعامل مع مصلحة الشهر العمارى فً توثٌك العمود وؼٌرها من الشٌكات وفتح الحسابات واال

المعامالت والتعامل مع الؽرفة التجارٌة والسجل التجارى والهٌبة العامة لالستثمار وهٌبة الرلابة المالٌة والهٌبة العامة للتنمٌة 

 1691برلم       21191116الصناعٌة ولهما الحك ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  فً االلرار واالنكار واالبراء والصلح امام المحاكم وذلن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى   1 -  191

توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ولربٌس مجلس االدارة ونابب ربٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن الحك فى بٌع 

    21191116نموالت وسٌارات والحك فى الرهن وااللتراض باسم الشركة وذلن مجتمعٌن  فمط ، تارٌخ : اصول الشركة من م

 1691برلم   

نابب ربٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع  -كمٌل عزوز  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  منح السٌد / حافظ لصً أصالن  -  192

التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة  علً معامالت الشركة و تعهداتها وله الحك فً

و المطاع العام ولطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحك فً التولٌع علً عمود االشتران فً تؤسٌس الشركات وله 

ك الحسابات و التولٌع علً الشٌكات و استصدار الحك فً التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و إٌداع وفتح وؼل

 5588برلم       21191117خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

نابب ربٌس مجلس  -حافظ لصً اصالن  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  منح السٌد / حافظ لصً أصالن  -  193

ت الشركة و تعهداتها وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات اإلدارة حك التولٌع علً معامال

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحك فً التولٌع علً عمود االشتران 

المصارؾ من سحب و إٌداع وفتح وؼلك الحسابات و التولٌع علً فً تؤسٌس الشركات وله الحك فً التعامل مع جمٌع البنون و 

 5588برلم       21191117الشٌكات و استصدار خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

ارة حك نابب ربٌس مجلس اإلد -مالن كمٌل بهار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح السٌد / حافظ لصً أصالن  -  194

التولٌع علً معامالت الشركة و تعهداتها وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر 

الحكومٌة و المطاع العام ولطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحك فً التولٌع علً عمود االشتران فً تؤسٌس 

التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و إٌداع وفتح وؼلك الحسابات و التولٌع علً الشٌكات و الشركات وله الحك فً 

 5588برلم       21191117استصدار خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

نابب ربٌس مجلس اإلدارة حك  -صً أصالن دمحم احمد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح السٌد / حافظ ل -  195

التولٌع علً معامالت الشركة و تعهداتها وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر 

فً تؤسٌس  الحكومٌة و المطاع العام ولطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحك فً التولٌع علً عمود االشتران

الشركات وله الحك فً التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و إٌداع وفتح وؼلك الحسابات و التولٌع علً الشٌكات و 

 5588برلم       21191117استصدار خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

ة  و المصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها كما ٌحك له فتح كمٌل عزوز  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادار -  196

اإلعتمادات المستندٌة بال حدود، وله حك التولٌع على عمود التعدٌل وكذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء لألموال المنمولة و ؼٌر 

ء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و البٌع المنمولة باسم الشركة و لصالحها وكذلن له الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً و وكال

للنفس والؽٌر من األصول سواء كانت عمارٌة أو منمولة لصالح البنون أو للؽٌر وله الحك فً توكٌل الؽٌر أو البنون فً كل أو بعض 

 5588برلم       21191117ما ذكر  وله الحك فً تفوٌض الؽٌر فً ، تارٌخ : 

كة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  و المصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها كما حافظ لصً اصالن  شر -  197

ٌحك له فتح اإلعتمادات المستندٌة بال حدود، وله حك التولٌع على عمود التعدٌل وكذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء لألموال 

ك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و المنمولة و ؼٌر المنمولة باسم الشركة و لصالحها وكذلن له الح

أجورهم و البٌع للنفس والؽٌر من األصول سواء كانت عمارٌة أو منمولة لصالح البنون أو للؽٌر وله الحك فً توكٌل الؽٌر أو البنون 

 5588برلم       21191117فً كل أو بعض ما ذكر  وله الحك فً تفوٌض الؽٌر فً ، تارٌخ : 
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 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مالن كمٌل بهار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها كما ٌحك له  -  198

فتح اإلعتمادات المستندٌة بال حدود، وله حك التولٌع على عمود التعدٌل وكذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء لألموال المنمولة و 

ة و لصالحها وكذلن له الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و ؼٌر المنمولة باسم الشرك

البٌع للنفس والؽٌر من األصول سواء كانت عمارٌة أو منمولة لصالح البنون أو للؽٌر وله الحك فً توكٌل الؽٌر أو البنون فً كل أو 

 5588برلم       21191117ٌخ : بعض ما ذكر  وله الحك فً تفوٌض الؽٌر فً ، تار

دمحم احمد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها كما ٌحك  -  199

ولة له فتح اإلعتمادات المستندٌة بال حدود، وله حك التولٌع على عمود التعدٌل وكذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء لألموال المنم

و ؼٌر المنمولة باسم الشركة و لصالحها وكذلن له الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و 

البٌع للنفس والؽٌر من األصول سواء كانت عمارٌة أو منمولة لصالح البنون أو للؽٌر وله الحك فً توكٌل الؽٌر أو البنون فً كل أو 

 5588برلم       21191117الحك فً تفوٌض الؽٌر فً ، تارٌخ :  بعض ما ذكر  وله

كمٌل عزوز  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  كل أو بعض صالحٌاته و له الحك فً أن ٌعٌن عده مدٌرٌن أو وكالء  -  211

 5588برلم       21191117مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة . ، تارٌخ : 

ظ لصً اصالن  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  كل أو بعض صالحٌاته و له الحك فً أن ٌعٌن عده مدٌرٌن حاف -  211

 5588برلم       21191117أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة . ، تارٌخ : 

ته و له الحك فً أن ٌعٌن عده مدٌرٌن أو وكالء مالن كمٌل بهار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كل أو بعض صالحٌا -  212

 5588برلم       21191117مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة . ، تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كل أو بعض صالحٌاته و له الحك فً أن ٌعٌن عده مدٌرٌن أو  -  213

 5588برلم       21191117هم أٌضا حك التولٌع عن الشركة . ، تارٌخ : وكالء مفوضٌن وان ٌخول

 5588برلم       21191117كمٌل عزوز  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  من ذوي الخبرة ، تارٌخ :  -  214

 5588برلم       21191117حافظ لصً اصالن  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  من ذوي الخبرة ، تارٌخ :  -  215

 5588برلم       21191117مالن كمٌل بهار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبرة ، تارٌخ :  -  216

 5588برلم       21191117ادارة  من ذوي الخبرة ، تارٌخ : دمحم احمد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  217

 5588برلم       21191117كمٌل عزوز  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  218

 5588برلم       21191117حافظ لصً اصالن  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  219

 5588برلم       21191117كمٌل بهار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  مالن -  211

 5588برلم       21191117دمحم احمد دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  211

إلدارة والتولٌع والمسإلٌة أمام الجهات تامر مسعد كامل عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك ا -  212

مصطفً احمد مفٌد السٌد ( مجتمعٌن ولهما حك التعامل باسم الشركة -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) كامل ماهر كامل جرجس 

هم وكذلن وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكال

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

 2226برلم       21191117الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 

ركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسإلٌة أمام الجهات تامر مسعد كامل عبدالمجٌد  ش -  213

مصطفً احمد مفٌد السٌد ( مجتمعٌن ولهما حك التعامل باسم الشركة -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) كامل ماهر كامل جرجس 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن  وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

 2226 برلم      21191117الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 
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 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تامر مسعد كامل عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسإلٌة أمام الجهات  -  214

مصطفً احمد مفٌد السٌد ( مجتمعٌن ولهما حك التعامل باسم الشركة -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) كامل ماهر كامل جرجس 

هات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن وضمن اؼراضها امام جمٌع الج

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

 2226برلم       21191117الشركة وضمن ، تارٌخ : الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم 

تامر مسعد كامل عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسإلٌة أمام الجهات  -  215

ل باسم الشركة مصطفً احمد مفٌد السٌد ( مجتمعٌن ولهما حك التعام-الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن ) كامل ماهر كامل جرجس 

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 والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

 2226برلم       21191117التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : الضمان وكافة صور 

كامل ماهر كامل جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسإلٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  216

ٌد ( مجتمعٌن ولهما حك التعامل باسم الشركة وضمن مصطفً احمد مفٌد الس-للشرٌكٌن المتضامنٌن ) كامل ماهر كامل جرجس 

اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل 

ات وشهادات الضمان مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطاب

 2226برلم       21191117وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 

كامل ماهر كامل جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسإلٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  217

مصطفً احمد مفٌد السٌد ( مجتمعٌن ولهما حك التعامل باسم الشركة وضمن -مل جرجس للشرٌكٌن المتضامنٌن ) كامل ماهر كا

اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل 

وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح

 2226برلم       21191117وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 

كامل ماهر كامل جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسإلٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  218

مصطفً احمد مفٌد السٌد ( مجتمعٌن ولهما حك التعامل باسم الشركة وضمن -ٌن المتضامنٌن ) كامل ماهر كامل جرجس للشرٌك

اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل 

اع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌد

 2226برلم       21191117وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 

ة أمام الجهات الرسمٌة كامل ماهر كامل جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسإلٌ -  219

مصطفً احمد مفٌد السٌد ( مجتمعٌن ولهما حك التعامل باسم الشركة وضمن -للشرٌكٌن المتضامنٌن ) كامل ماهر كامل جرجس 

اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل 

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  مع جمٌع

 2226برلم       21191117وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 

تخارج  اؼراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع علً عمود تامر مسعد كامل عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن م -  221

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

شارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والم

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك فً التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

 2226برلم       21191117واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

كامل عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اؼراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع علً عمود  تامر مسعد -  221

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك فً التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

 2226برلم       21191117: واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ 
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تامر مسعد كامل عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اؼراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع علً عمود  -  222

الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

الػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المب

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك فً التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

 2226برلم       21191117والت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : واالراضً والسٌارات والمنم

تامر مسعد كامل عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اؼراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع علً عمود  -  223

ٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحد

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

تلكاتها العمارٌة بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك فً التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة ومم

 2226برلم       21191117واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

كامل ماهر كامل جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اؼراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع علً عمود الشراء باسم  -  224

عزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن و

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك فً التولٌع علً عمود االلتراض 

 2226برلم       21191117والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

كامل ماهر كامل جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اؼراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع علً عمود الشراء باسم  -  225

ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ الشركة 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

فً التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً  الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك

 2226برلم       21191117والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

ع علً عمود الشراء باسم كامل ماهر كامل جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اؼراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌ -  226

الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

كة بالنمد او باالجل ولهما الحك فً التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً الشر

 2226برلم       21191117والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

اضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع علً عمود الشراء باسم كامل ماهر كامل جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اؼر -  227

الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ 

صفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات وال

الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك فً التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 

 2226برلم       21191117والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

لمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  مجتمعٌن ولهما حك توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فً كل او تامر مسعد كامل عبدا -  228

 2226برلم       21191117بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تامر مسعد كامل عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  مجتمعٌن ولهما حك توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فً كل او  -  229

 2226برلم       21191117رٌخ : بعض ما ذكر ، تا

تامر مسعد كامل عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  مجتمعٌن ولهما حك توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فً كل او  -  231

 2226برلم       21191117بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌن ولهما حك توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فً كل او تامر مسعد كامل عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  مجتمع -  231

 2226برلم       21191117بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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كامل ماهر كامل جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مجتمعٌن ولهما حك توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما  -  232

 2226برلم       21191117ذكر ، تارٌخ : 

كامل ماهر كامل جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مجتمعٌن ولهما حك توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما  -  233

 2226برلم       21191117ذكر ، تارٌخ : 

كامل ماهر كامل جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مجتمعٌن ولهما حك توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما  -  234

 2226برلم       21191117تارٌخ : ذكر ، 

كامل ماهر كامل جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مجتمعٌن ولهما حك توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما  -  235

 2226برلم       21191117ذكر ، تارٌخ : 

 1144برلم       21191121ٌخ : طارق دمحم فوزى عبدالمادر  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تار -  236

 1144برلم       21191121طارق دمحم فوزى عبدالمادر  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  237

 1144برلم       21191121حاتم دمحم فوزى دمحم عبدالمادر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  238

 1144برلم       21191121فوزى دمحم عبدالمادر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  حاتم دمحم -  239

 1144برلم       21191121ٌاسمٌن عدنان حمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  241

 1144لم   بر    21191121ٌاسمٌن عدنان حمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  241

 1144برلم       21191121عصام مصطفً كمال نوار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  242

 1144برلم       21191121عصام مصطفً كمال نوار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  243

ماهر الشهاوى رضوان  مدٌر الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله دمحم سعٌد حسٌن خلٌل  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل   -  244

منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او البحته 

 التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع وللمدٌر منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها 

االعمال والمطاع الخاص بكالة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

 5716برلم       21191121وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

ت مسبولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل  ماهر الشهاوى رضوان  مدٌر الشركة فى عاللتها مع ماهر الشهاوي رضوان دمحم  ذا -  245

الؽٌر وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون 

 او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .

عامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع وللمدٌر منفردا حك الت

االعمال والمطاع الخاص بكالة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

 5716برلم       21191121وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

دمحم سعٌد حسٌن خلٌل  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  -  246

والمصارؾ  وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود الشراء 

ممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة و

فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك المبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

 5716برلم       21191121رٌخ : كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات ، تا

ماهر الشهاوي رضوان دمحم  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  247

البنون والمصارؾ  وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود 
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وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها الشراء 

وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك المبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

 5716برلم       21191121رٌة وابرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ : وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجا

دمحم سعٌد حسٌن خلٌل  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل وله حك توكٌل  -  248

 5716برلم       21191121او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ماهر الشهاوي رضوان دمحم  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل وله حك  -  249

 5716برلم       21191121توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 5716برلم       21191121، تارٌخ :  دمحم سعٌد حسٌن خلٌل  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  تمت استمالتة -  251

 5716برلم       21191121ماهر الشهاوي رضوان دمحم  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  تمت استمالتة ، تارٌخ :  -  251

عبدهللا الموافمــه بؤآلجمــاع على تفوٌض السٌد الدكتور /  -1عبدهللا دمحم محفوظ عبدهللا  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة   -  252

ربٌس مجلس اآلداره بؤآلداره والتولٌع بفتح اآلعتمادات المستندٌه و الحسابات البنكٌـه بجمٌع البنون وسحب وإٌداع  -دمحم محفوظ 

 النمدٌــه والشٌكات والكمبٌاالت البنكٌــه والتولٌع على الشٌكات البنكٌــه بؤسم الشركـه والتولٌع على عمود التسهٌالت اآلبتمانٌــه

مان اآلوراق التجارٌـــه  من البنون والؽٌر منفرداً وأٌضـاً التولٌع على عمود اآلستٌراد والتصدٌر والوكاله وعمود التوزٌع بض

 216برلم       21191121لمنتجات الشركــه مع شركات ، تارٌخ : 

ؤآلجمــاع على تفوٌض السٌد الدكتور / عبدهللا الموافمــه ب -1عبدهللا دمحم محفوظ عبدهللا  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة   -  253

ربٌس مجلس اآلداره بؤآلداره والتولٌع بفتح اآلعتمادات المستندٌه و الحسابات البنكٌـه بجمٌع البنون وسحب وإٌداع  -دمحم محفوظ 

ع على عمود التسهٌالت اآلبتمانٌــه النمدٌــه والشٌكات والكمبٌاالت البنكٌــه والتولٌع على الشٌكات البنكٌــه بؤسم الشركـه والتولٌ

بضمان اآلوراق التجارٌـــه  من البنون والؽٌر منفرداً وأٌضـاً التولٌع على عمود اآلستٌراد والتصدٌر والوكاله وعمود التوزٌع 

 216برلم       21191121لمنتجات الشركــه مع شركات ، تارٌخ : 

الموافمــه بؤآلجمــاع على تفوٌض السٌد الدكتور /  -1ربٌس مجلس ادارة  سلٌمان دمحم مصطفى  شركة مساهمة  نابب  -  254

ربٌس مجلس اآلداره بؤآلداره والتولٌع بفتح اآلعتمادات المستندٌه و الحسابات البنكٌـه بجمٌع البنون وسحب  -عبدهللا دمحم محفوظ 

ت البنكٌــه بؤسم الشركـه والتولٌع على عمود التسهٌالت وإٌداع النمدٌــه والشٌكات والكمبٌاالت البنكٌــه والتولٌع على الشٌكا

اآلبتمانٌــه بضمان اآلوراق التجارٌـــه  من البنون والؽٌر منفرداً وأٌضـاً التولٌع على عمود اآلستٌراد والتصدٌر والوكاله وعمود 

 216برلم       21191121التوزٌع لمنتجات الشركــه مع شركات ، تارٌخ : 

الموافمــه بؤآلجمــاع على تفوٌض السٌد الدكتور /  -1ن دمحم مصطفى  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  سلٌما -  255

ربٌس مجلس اآلداره بؤآلداره والتولٌع بفتح اآلعتمادات المستندٌه و الحسابات البنكٌـه بجمٌع البنون وسحب  -عبدهللا دمحم محفوظ 

ت البنكٌــه والتولٌع على الشٌكات البنكٌــه بؤسم الشركـه والتولٌع على عمود التسهٌالت وإٌداع النمدٌــه والشٌكات والكمبٌاال

اآلبتمانٌــه بضمان اآلوراق التجارٌـــه  من البنون والؽٌر منفرداً وأٌضـاً التولٌع على عمود اآلستٌراد والتصدٌر والوكاله وعمود 

 216برلم       21191121التوزٌع لمنتجات الشركــه مع شركات ، تارٌخ : 

الموافمــه بؤآلجمــاع على تفوٌض السٌد الدكتور / عبدهللا دمحم  -1شرٌؾ جالل جمعه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  256

ربٌس مجلس اآلداره بؤآلداره والتولٌع بفتح اآلعتمادات المستندٌه و الحسابات البنكٌـه بجمٌع البنون وسحب وإٌداع  -محفوظ 

ٌــه والشٌكات والكمبٌاالت البنكٌــه والتولٌع على الشٌكات البنكٌــه بؤسم الشركـه والتولٌع على عمود التسهٌالت اآلبتمانٌــه النمد

بضمان اآلوراق التجارٌـــه  من البنون والؽٌر منفرداً وأٌضـاً التولٌع على عمود اآلستٌراد والتصدٌر والوكاله وعمود التوزٌع 

 216برلم       21191121مع شركات ، تارٌخ :  لمنتجات الشركــه

الموافمــه بؤآلجمــاع على تفوٌض السٌد الدكتور / عبدهللا دمحم  -1شرٌؾ جالل جمعه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  257

لبنون وسحب وإٌداع ربٌس مجلس اآلداره بؤآلداره والتولٌع بفتح اآلعتمادات المستندٌه و الحسابات البنكٌـه بجمٌع ا -محفوظ 

 النمدٌــه والشٌكات والكمبٌاالت البنكٌــه والتولٌع على الشٌكات البنكٌــه بؤسم الشركـه والتولٌع على عمود التسهٌالت اآلبتمانٌــه

لتوزٌع بضمان اآلوراق التجارٌـــه  من البنون والؽٌر منفرداً وأٌضـاً التولٌع على عمود اآلستٌراد والتصدٌر والوكاله وعمود ا

 216برلم       21191121لمنتجات الشركــه مع شركات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الموافمــه بؤآلجمــاع على تفوٌض السٌد الدكتور / عبدهللا  -1خالد دمحم عبدالمنعم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  258

ستندٌه و الحسابات البنكٌـه بجمٌع البنون وسحب وإٌداع ربٌس مجلس اآلداره بؤآلداره والتولٌع بفتح اآلعتمادات الم -دمحم محفوظ 

 النمدٌــه والشٌكات والكمبٌاالت البنكٌــه والتولٌع على الشٌكات البنكٌــه بؤسم الشركـه والتولٌع على عمود التسهٌالت اآلبتمانٌــه

آلستٌراد والتصدٌر والوكاله وعمود التوزٌع بضمان اآلوراق التجارٌـــه  من البنون والؽٌر منفرداً وأٌضـاً التولٌع على عمود ا

 216برلم       21191121لمنتجات الشركــه مع شركات ، تارٌخ : 

الموافمــه بؤآلجمــاع على تفوٌض السٌد الدكتور / عبدهللا  -1خالد دمحم عبدالمنعم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  259

داره والتولٌع بفتح اآلعتمادات المستندٌه و الحسابات البنكٌـه بجمٌع البنون وسحب وإٌداع ربٌس مجلس اآلداره بؤآل -دمحم محفوظ 

 النمدٌــه والشٌكات والكمبٌاالت البنكٌــه والتولٌع على الشٌكات البنكٌــه بؤسم الشركـه والتولٌع على عمود التسهٌالت اآلبتمانٌــه

منفرداً وأٌضـاً التولٌع على عمود اآلستٌراد والتصدٌر والوكاله وعمود التوزٌع بضمان اآلوراق التجارٌـــه  من البنون والؽٌر 

 216برلم       21191121لمنتجات الشركــه مع شركات ، تارٌخ : 

عبدهللا دمحم محفوظ عبدهللا  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  التوزٌع داخل جمهورٌه مصر العربٌـه وخارجهـا والتولٌع  -  261

على عمود العمل للموظفٌن بالشركـه والتصالح مع كافـه الجهات الحكومٌــه والبنون والمطاع الخاص أو تفوٌض و توكٌـل الؽٌر فـى 

الموافمـه باآلجمــاع على  أن ٌكـون حك التولٌع على كـافـه الرهن والبٌع  -2ه وذلن لصالح البنون. كل أو بعض ماذكر أعـال

آلصـول الشركــه بمافٌها من ثابت أو منمول للسٌد الدكتور / عبدهللا دمحم محفوظ . ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد الدكتور / سلٌمان 

 216برلم       21191121والسٌد ، تارٌخ : دمحم مصطفـى . نابب ربٌس مجلس اآلداره . 

عبدهللا دمحم محفوظ عبدهللا  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  التوزٌع داخل جمهورٌه مصر العربٌـه وخارجهـا والتولٌع  -  261

و توكٌـل الؽٌر فـى  على عمود العمل للموظفٌن بالشركـه والتصالح مع كافـه الجهات الحكومٌــه والبنون والمطاع الخاص أو تفوٌض

الموافمـه باآلجمــاع على  أن ٌكـون حك التولٌع على كـافـه الرهن والبٌع  -2كل أو بعض ماذكر أعـاله وذلن لصالح البنون. 

 آلصـول الشركــه بمافٌها من ثابت أو منمول للسٌد الدكتور / عبدهللا دمحم محفوظ . ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد الدكتور / سلٌمان

 216برلم       21191121دمحم مصطفـى . نابب ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم مصطفى  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  التوزٌع داخل جمهورٌه مصر العربٌـه وخارجهـا والتولٌع  -  262

مٌــه والبنون والمطاع الخاص أو تفوٌض و توكٌـل الؽٌر فـى على عمود العمل للموظفٌن بالشركـه والتصالح مع كافـه الجهات الحكو

الموافمـه باآلجمــاع على  أن ٌكـون حك التولٌع على كـافـه الرهن والبٌع  -2كل أو بعض ماذكر أعـاله وذلن لصالح البنون. 

لس اآلداره . والسٌد الدكتور / سلٌمان آلصـول الشركــه بمافٌها من ثابت أو منمول للسٌد الدكتور / عبدهللا دمحم محفوظ . ربٌس مج

 216برلم       21191121دمحم مصطفـى . نابب ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم مصطفى  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  التوزٌع داخل جمهورٌه مصر العربٌـه وخارجهـا والتولٌع  -  263

شركـه والتصالح مع كافـه الجهات الحكومٌــه والبنون والمطاع الخاص أو تفوٌض و توكٌـل الؽٌر فـى على عمود العمل للموظفٌن بال

الموافمـه باآلجمــاع على  أن ٌكـون حك التولٌع على كـافـه الرهن والبٌع  -2كل أو بعض ماذكر أعـاله وذلن لصالح البنون. 

دكتور / عبدهللا دمحم محفوظ . ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد الدكتور / سلٌمان آلصـول الشركــه بمافٌها من ثابت أو منمول للسٌد ال

 216برلم       21191121دمحم مصطفـى . نابب ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد ، تارٌخ : 

على شرٌؾ جالل جمعه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التوزٌع داخل جمهورٌه مصر العربٌـه وخارجهـا والتولٌع  -  264

عمود العمل للموظفٌن بالشركـه والتصالح مع كافـه الجهات الحكومٌــه والبنون والمطاع الخاص أو تفوٌض و توكٌـل الؽٌر فـى كل 

الموافمـه باآلجمــاع على  أن ٌكـون حك التولٌع على كـافـه الرهن والبٌع آلصـول  -2أو بعض ماذكر أعـاله وذلن لصالح البنون. 

ا من ثابت أو منمول للسٌد الدكتور / عبدهللا دمحم محفوظ . ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد الدكتور / سلٌمان دمحم الشركــه بمافٌه

 216برلم       21191121مصطفـى . نابب ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد ، تارٌخ : 

العربٌـه وخارجهـا والتولٌع على شرٌؾ جالل جمعه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التوزٌع داخل جمهورٌه مصر  -  265

عمود العمل للموظفٌن بالشركـه والتصالح مع كافـه الجهات الحكومٌــه والبنون والمطاع الخاص أو تفوٌض و توكٌـل الؽٌر فـى كل 

لبٌع آلصـول الموافمـه باآلجمــاع على  أن ٌكـون حك التولٌع على كـافـه الرهن وا -2أو بعض ماذكر أعـاله وذلن لصالح البنون. 

الشركــه بمافٌها من ثابت أو منمول للسٌد الدكتور / عبدهللا دمحم محفوظ . ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد الدكتور / سلٌمان دمحم 

 216برلم       21191121مصطفـى . نابب ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 92 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مجلس ادارة  التوزٌع داخل جمهورٌه مصر العربٌـه وخارجهـا والتولٌع  خالد دمحم عبدالمنعم لندٌل  شركة مساهمة  عضو -  266

على عمود العمل للموظفٌن بالشركـه والتصالح مع كافـه الجهات الحكومٌــه والبنون والمطاع الخاص أو تفوٌض و توكٌـل الؽٌر فـى 

ن ٌكـون حك التولٌع على كـافـه الرهن والبٌع الموافمـه باآلجمــاع على  أ -2كل أو بعض ماذكر أعـاله وذلن لصالح البنون. 

آلصـول الشركــه بمافٌها من ثابت أو منمول للسٌد الدكتور / عبدهللا دمحم محفوظ . ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد الدكتور / سلٌمان 

 216برلم       21191121دمحم مصطفـى . نابب ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد ، تارٌخ : 

دمحم عبدالمنعم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التوزٌع داخل جمهورٌه مصر العربٌـه وخارجهـا والتولٌع خالد  -  267

على عمود العمل للموظفٌن بالشركـه والتصالح مع كافـه الجهات الحكومٌــه والبنون والمطاع الخاص أو تفوٌض و توكٌـل الؽٌر فـى 

الموافمـه باآلجمــاع على  أن ٌكـون حك التولٌع على كـافـه الرهن والبٌع  -2البنون. كل أو بعض ماذكر أعـاله وذلن لصالح 

آلصـول الشركــه بمافٌها من ثابت أو منمول للسٌد الدكتور / عبدهللا دمحم محفوظ . ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد الدكتور / سلٌمان 

 216برلم       21191121:  دمحم مصطفـى . نابب ربٌس مجلس اآلداره . والسٌد ، تارٌخ

عبدهللا دمحم محفوظ عبدهللا  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  الدكتور / شرٌؾ جالل جمعـه عبدالعواد عضـو مجلس  -  268

 216برلم       21191121اآلداره مجتمعٌن أوأثنٌن منهما ٌكـون منهم ربٌس مجلس اآلداره ، تارٌخ : 

بدهللا  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  الدكتور / شرٌؾ جالل جمعـه عبدالعواد عضـو مجلس عبدهللا دمحم محفوظ ع -  269

 216برلم       21191121اآلداره مجتمعٌن أوأثنٌن منهما ٌكـون منهم ربٌس مجلس اآلداره ، تارٌخ : 

جمعـه عبدالعواد عضـو مجلس  سلٌمان دمحم مصطفى  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  الدكتور / شرٌؾ جالل -  271

 216برلم       21191121اآلداره مجتمعٌن أوأثنٌن منهما ٌكـون منهم ربٌس مجلس اآلداره ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم مصطفى  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  الدكتور / شرٌؾ جالل جمعـه عبدالعواد عضـو مجلس  -  271

 216برلم       21191121ٌكـون منهم ربٌس مجلس اآلداره ، تارٌخ : اآلداره مجتمعٌن أوأثنٌن منهما 

شرٌؾ جالل جمعه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الدكتور / شرٌؾ جالل جمعـه عبدالعواد عضـو مجلس اآلداره  -  272

 216برلم       21191121مجتمعٌن أوأثنٌن منهما ٌكـون منهم ربٌس مجلس اآلداره ، تارٌخ : 

شرٌؾ جالل جمعه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الدكتور / شرٌؾ جالل جمعـه عبدالعواد عضـو مجلس اآلداره  -  273

 216برلم       21191121مجتمعٌن أوأثنٌن منهما ٌكـون منهم ربٌس مجلس اآلداره ، تارٌخ : 

/ شرٌؾ جالل جمعـه عبدالعواد عضـو مجلس  خالد دمحم عبدالمنعم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الدكتور -  274

 216برلم       21191121اآلداره مجتمعٌن أوأثنٌن منهما ٌكـون منهم ربٌس مجلس اآلداره ، تارٌخ : 

خالد دمحم عبدالمنعم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الدكتور / شرٌؾ جالل جمعـه عبدالعواد عضـو مجلس  -  275

 216برلم       21191121أوأثنٌن منهما ٌكـون منهم ربٌس مجلس اآلداره ، تارٌخ : اآلداره مجتمعٌن 

 1876برلم       21191121احمد ٌوسؾ ابراهٌم االفندي  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  276

 1876برلم       21191121: عدلٌه عبد ربه دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ  -  277

 1876برلم       21191121دمحم احمد ٌوسؾ االفندي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  278

احمد ٌوسؾ ابراهٌم االفندي  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  -  279

لس االدارة احمد ٌوسؾ ابراهٌم االفندي منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام وتعهداتها السٌد / ربٌس مج

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

ع على الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات والتولٌ

 1876برلم       21191121والرهن واالفراج عن راسمال الشركة من البنن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

الشركة وتعهداتها السٌد / عدلٌه عبد ربه دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت  -  281

ربٌس مجلس االدارة احمد ٌوسؾ ابراهٌم االفندي منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 93 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

ن سحب واٌداع وفتح حسابات والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن واالفراج م

 1876برلم       21191121عن راسمال الشركة من البنن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

ة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها السٌد / دمحم احمد ٌوسؾ االفندي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  281

ربٌس مجلس االدارة احمد ٌوسؾ ابراهٌم االفندي منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

تعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن ال

من سحب واٌداع وفتح حسابات والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن واالفراج 

 1876برلم       21191121عن راسمال الشركة من البنن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

الفندي  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة احمد ٌوسؾ ابراهٌم ا -  282

وضمن اؼراضها داخل ج.م.ع وخارجهاوله الحك فً التصرؾ فً كافة اصول وممتلكات الشركة وخاصة منها السٌارات المملوكة 

ى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة للشركة كل ذلن ضمن اؼراض الشركة ودون االخالل بمصالحها العامة وله الحك ف

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك 

 1876برلم       21191121توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها داخل عدلٌه عبد ربه دمحم دمحم -  283

ج.م.ع وخارجهاوله الحك فً التصرؾ فً كافة اصول وممتلكات الشركة وخاصة منها السٌارات المملوكة للشركة كل ذلن ضمن 

تخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم اؼراض الشركة ودون االخالل بمصالحها العامة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مس

ولهم ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى 

 1876برلم       21191121كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها داخل   دمحم احمد ٌوسؾ االفندي  شركة مساهمة -  284

ج.م.ع وخارجهاوله الحك فً التصرؾ فً كافة اصول وممتلكات الشركة وخاصة منها السٌارات المملوكة للشركة كل ذلن ضمن 

ركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم اؼراض الشركة ودون االخالل بمصالحها العامة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الش

ولهم ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى 

 1876برلم       21191121كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

منح السٌد/ دمحم دمحم خلٌل بدوي . ربٌس مجلس  111كةعصام مصطفً دمحم منصور  شركة مساهمة  مدٌر عام  بالشر -  285

االدارة والعضو المنتدب  منفرداً أو السٌد/ محمود إبراهٌم عبد الؽنً  ابراهٌم الزهار  والسٌد/ أحمد صفوت زكى احمد زكً أمٌن  . 

الصالحٌات االدارٌة فى ادارة عضو مجلس اإلدارة والسٌد / عصام مصطفً دمحم منصور المدٌر العام اثنان منهم مجتمعٌن كافة 

 الشركة

وتكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة وعاللتها مع الؽٌر. حك التعامل والتولٌع بؤسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع   

 836برلم       21191122الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ، تارٌخ : 

كة مساهمة  مدٌر عام  ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم . حك التعامل عصام مصطفً دمحم منصور  شر -  286

والتولٌع مع جمٌع البنون والمصارؾ المصرٌة واالجنبٌه من سحب واٌدا ع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار 

ة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن خطابات وشهادات الضمان واالعتمادات المستندٌة والتحوٌالت البنكٌة وكاف

باسم الشركة وضمن اؼراضها . حك التولٌع على جمٌع الكفاالت وجمٌع عمود التسهٌالت اإلبتمانٌة وعمود االلتراض والرهون من 

 836برلم       21191122ولصالح البنون المصرٌة واالجنبٌة . حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ، تارٌخ : 

عصام مصطفً دمحم منصور  شركة مساهمة  مدٌر عام  وموظفى ووكالء الشركة وتحدٌد رواتبهم واجورهم . حك لبض  -  287

ودفع وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمع امالت 

 ٌع او شراء أو رهن اى من سٌارات أو أصول الشركة باسم الشركة ولصالحها .الشركة بالنمد او باالجل . الحك فى ب

 -التولٌع على عمود البٌع امام الشهر العمارى . التعامل مع الجهات الحكومٌة  والؽٌر حكومٌة الهٌبة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة   

 836برلم       21191122الضرابب على المٌمة المضافة ، تارٌخ :   -مصلحة الضرابب المصرٌة 

جهاز مدٌنة العاشر من رمضان  -الهٌبة العامة للتنمٌة الصناعٌة  -عصام مصطفً دمحم منصور  شركة مساهمة  مدٌر عام   -  288

الؽرؾ التجارٌة التابع لها نشاط الشركة .  -مكتب العمل التابع للشركة    -شركات المٌاه والصرؾ الصحً  -شركات الكهرباء  -
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 94 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تولٌع عمود التورٌد مع الموردٌن و عمود العمالء  وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة  حك

 والؽرؾ التجارٌة والشهر العمارى فى كل او بعض ماذكر 

 836   برلم    21191122ولربٌس مجلس االدارة فمط الحك فً الصلح و التصالح واالبراء فى المضاٌا ، تارٌخ : 

 6138برلم       21191122رشاد خلٌل ربٌعً حسانٌن  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  289

 6138برلم       21191122عبد الرحٌم رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  291

 6138برلم       21191122هشام رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  291

 6138برلم       21191122طاهر رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  292

س اإلدارة ونابب ربٌس مجلس اإلدارة رشاد خلٌل ربٌعً حسانٌن  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  لربٌس مجل -  293

ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من    -والسلطات المخولة له :

هم مجلس اإلدارة وكل عضو أخر بنتدبة لهذا الؽرض ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن و أن ٌخول

أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن و ربٌس مجلس اإلدارة ونابب ربٌس مجلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن حك 

 6138برلم       21191122التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  لربٌس مجلس اإلدارة ونابب ربٌس مجلس اإلدارة عبد الرحٌم رشاد خلٌل ربٌعً   -  294

ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من    -والسلطات المخولة له :

أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن و أن ٌخولهم مجلس اإلدارة وكل عضو أخر بنتدبة لهذا الؽرض ولمجلس اإلدارة الحك فً 

أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن و ربٌس مجلس اإلدارة ونابب ربٌس مجلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن حك 

 6138م   برل    21191122التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

هشام رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لربٌس مجلس اإلدارة ونابب ربٌس مجلس اإلدارة والسلطات  -  295

ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من مجلس    -المخولة له :

ذا الؽرض ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن و أن ٌخولهم أٌضا اإلدارة وكل عضو أخر بنتدبة له

حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن و ربٌس مجلس اإلدارة ونابب ربٌس مجلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل 

 6138برلم       21191122حكومٌة ، تارٌخ : بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر ال

طاهر رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لربٌس مجلس اإلدارة ونابب ربٌس مجلس اإلدارة والسلطات  -  296

لس ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من مج   -المخولة له :

اإلدارة وكل عضو أخر بنتدبة لهذا الؽرض ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن و أن ٌخولهم أٌضا 

حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن و ربٌس مجلس اإلدارة ونابب ربٌس مجلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل 

 6138برلم       21191122مام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : بإسم الشركة وضمن أؼراضها أ

رشاد خلٌل ربٌعً حسانٌن  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة  -  297

مصلحة الضرابب والهٌبة العامة لإلستثمار والهٌبة اشكالهم وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة و

العامة لسوق المال والهٌبة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات والهٌبة العامة لصناعة  وادارات التراخٌص والوحدات المحلٌة 

العدل والجهات المضاٌة  ولهم فً  ومجالس المدٌنة واالجهزة العمرانٌة التابعة الوزارة االنشاء والتعمٌر والشهر العمارى ووزارة

 6138برلم       21191122ذلن أوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وحك توكٌل ، تارٌخ : 

عبد الرحٌم رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص  -  298

الشهر العماري والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ومصلحة الضرابب والهٌبة العامة لإلستثمار بكافة اشكالهم وتمثٌل الشركة أمام 

والهٌبة العامة لسوق المال والهٌبة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات والهٌبة العامة لصناعة  وادارات التراخٌص والوحدات 

الوزارة االنشاء والتعمٌر والشهر العمارى ووزارة العدل والجهات المضاٌة  ولهم  المحلٌة ومجالس المدٌنة واالجهزة العمرانٌة التابعة

 6138برلم       21191122فً ذلن أوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وحك توكٌل ، تارٌخ : 

ص بكافة اشكالهم هشام رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخا -  299

وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ومصلحة الضرابب والهٌبة العامة لإلستثمار والهٌبة العامة 
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 95 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لسوق المال والهٌبة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات والهٌبة العامة لصناعة  وادارات التراخٌص والوحدات المحلٌة 

المدٌنة واالجهزة العمرانٌة التابعة الوزارة االنشاء والتعمٌر والشهر العمارى ووزارة العدل والجهات المضاٌة  ولهم فً  ومجالس

 6138برلم       21191122ذلن أوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وحك توكٌل ، تارٌخ : 

اع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة طاهر رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمط -  311

اشكالهم وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ومصلحة الضرابب والهٌبة العامة لإلستثمار والهٌبة 

ات التراخٌص والوحدات المحلٌة العامة لسوق المال والهٌبة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات والهٌبة العامة لصناعة  وادار

ومجالس المدٌنة واالجهزة العمرانٌة التابعة الوزارة االنشاء والتعمٌر والشهر العمارى ووزارة العدل والجهات المضاٌة  ولهم فً 

 6138برلم       21191122ذلن أوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وحك توكٌل ، تارٌخ : 

 ن  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر , رشاد خلٌل ربٌعً حسانٌ -  311

ولربٌس مجلس اإلدارة منفردا حك التولٌع عن الشركة فً فتح الحسابات بالبنون وإلفالها والتعامل مع كافة البنون والمصارؾ فً 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنون سحب والإلٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض والرهن , وابرام 

 برلم      21191122العمود والتصرفات الالزمة والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات ، تارٌخ : 

6138 

 عبد الرحٌم رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر ,  -  312

ولربٌس مجلس اإلدارة منفردا حك التولٌع عن الشركة فً فتح الحسابات بالبنون وإلفالها والتعامل مع كافة البنون والمصارؾ فً 

وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون سحب والإلٌداع والتولٌع علً الشٌكات 

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض والرهن , وابرام 

برلم       21191122راضً والسٌارات ، تارٌخ : العمود والتصرفات الالزمة والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واال

6138 

 هشام رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر ,  -  313

ولربٌس مجلس اإلدارة منفردا حك التولٌع عن الشركة فً فتح الحسابات بالبنون وإلفالها والتعامل مع كافة البنون والمصارؾ فً 

والإلٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون سحب 

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض والرهن , وابرام 

برلم       21191122الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات ، تارٌخ : العمود والتصرفات الالزمة والبٌع ألصول 

6138 

 طاهر رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر ,  -  314

مع كافة البنون والمصارؾ فً ولربٌس مجلس اإلدارة منفردا حك التولٌع عن الشركة فً فتح الحسابات بالبنون وإلفالها والتعامل 

سحب والإلٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون 

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض والرهن , وابرام 

برلم       21191122والتصرفات الالزمة والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات ، تارٌخ : العمود 

6138 

رشاد خلٌل ربٌعً حسانٌن  شركة مساهمة  ربٌس مجلس ادارة  والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها وله حك اٌضا فً  -  315

ٌد مرتباتهم أجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحد

السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل 

 6138لم   بر    21191122أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

عبد الرحٌم رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  نابب ربٌس مجلس ادارة  والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها وله حك اٌضا  -  316

فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم أجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 
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 96 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل السندات األذنٌة وا

 6138برلم       21191122أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

لصالحها وله حك اٌضا فً تعٌٌن هشام رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت بإسم الشركة و -  317

وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم أجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

أو األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل 

 6138برلم       21191122تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

طاهر رشاد خلٌل ربٌعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها وله حك اٌضا فً تعٌٌن  -  318

تولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم أجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ و

األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل أو 

 6138برلم       21191122تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع والمسبولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن )رجب خلؾ  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  ٌكون  1 -  319

دمحم جعفر( و للسٌد  ) احمد حسن محمود احمد(  مدٌر من ؼٌر الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون لهما الحك فى التعامل باسم 

طاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والم

، وللمدٌر)احمد حسن محمود احمد ( منفردا الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

 2832برلم       21191122وفتح حسابات واستصدار خطابات ، تارٌخ : 

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع   توصٌة بسٌطة  تحمٌل  1 -  311

جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول 

ولمصلحتها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة 

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة 

 2832برلم       21191122وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات ، تارٌخ : 

تحمٌل  التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض توصٌة بسٌطة    1 -  311

 ما ذكر للمدٌر ما عدا الشرٌن الموصى  .

 2832برلم       21191122البند السادس ، تارٌخ : 

لرسمٌة للشرٌن المتضامن ) اشرؾ توصٌة بسٌطة  تحمٌل  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسبولٌة امام الجهات ا  1 -  312

عبدالعزٌز دمحم على ( و للسٌد  )ناصر سناده ؼبرانٌوس ؼبلاير(  مدٌر من ؼٌر الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون لهما الحك فى 

الخاص  التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع

بكافة اشكالهم ، وللمدٌر)ناصر سناده ؼبرانٌوس ؼبلاير( منفردا الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

 3543برلم       21191122والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  تحمٌل  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة   1 -  313

ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك التولٌع على 

العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولمصلحتها وله عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها 

الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

 3543   برلم    21191122وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  تحمٌل  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او   1 -  314

 3543برلم       21191122تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر للمدٌر ما عدا الشرٌكة الموصٌة  . ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع والمسبولٌة امام الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن ولهم منفردٌن شركة تضامن  تحمٌل  ٌكون حك اال  1 -  315

او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال 

شراء الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهم الحك فً فً التولٌع علً عمود ال

والسٌارات والمنموالت ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع 

 6348برلم       21191123المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌخ : 
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السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت  شركة تضامن  تحمٌل  كافة  1 -  316

الشركة بالنمد او باالجل ولهم الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك 

اس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج عن ر

 ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

ولهم مجتمعٌن حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات 

 6348برلم       21191123والمنموالت ، تارٌخ : 

حمٌل  باسم الشركة ولصالحها ولهم حك تولٌع او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : شركة تضامن  ت  1 -  317

 6348برلم       21191123

شركة مساهمة  تحمٌل  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة ربٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا وله حك   1 -  318

ات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالة وعلى التولٌع عن الشركة امام كافة الجه

االخص فى التعامل مع الهٌبة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وله الحك فً التعامل بؤسم الشركه مع جمٌع البنون 

سابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح و ؼلك الح

 2295برلم       21191123التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة ربٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا وله حك   1 -  319

لجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالة وعلى التولٌع عن الشركة امام كافة ا

االخص فى التعامل مع الهٌبة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وله الحك فً التعامل بؤسم الشركه مع جمٌع البنون 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح و ؼلك 

 2295برلم       21191123التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن التولٌع على عمود الشراء والبٌع باسم الشركة   1 -  321

اء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل ولصالح الشركة، وله الحك فى إجر

مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك شراء جمٌع  االذنٌة و التجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى

 2295برلم       21191123المواد والمهمات والبضابع والمنموالت ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن التولٌع على عمود الشراء والبٌع باسم الشركة   1 -  321

حك فى إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل ولصالح الشركة، وله ال

مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

فمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك شراء جمٌع االذنٌة و التجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والص

 2295برلم       21191123المواد والمهمات والبضابع والمنموالت ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  والعمارات واالراضى..........الخ والتولٌع على تلن العمود امام مصلحة  الشهر العمارى   1 -  322

ولربٌس مجلس االدارة حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن  والتوثٌك

 2295برلم       21191123او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن. ، تارٌخ : 

راضى..........الخ والتولٌع على تلن العمود امام مصلحة  الشهر العمارى شركة مساهمة  تحمٌل  والعمارات واال  1 -  323

والتوثٌك ولربٌس مجلس االدارة حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن 

 2295برلم       21191123، تارٌخ : او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن. 

مرعً حكمات الجباوي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسبولٌة أمام  الجهات الرسمٌة  -  324

ٌر للشركاءالمتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن  ولهم  الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼ

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

وإٌداع والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع 

 124برلم       21191128ت والعمارات الخاصة بالشركة ، تارٌخ : البنون والمصارؾ وبٌع وشراء السٌارا
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مرعً حكمات الجباوي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسبولٌة أمام  الجهات الرسمٌة  -  325

ام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر للشركاءالمتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن  ولهم  الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أم

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

وإٌداع والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع 

 124برلم       21191128المصارؾ وبٌع وشراء السٌارات والعمارات الخاصة بالشركة ، تارٌخ : البنون و

مرعً حكمات الجباوي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم حك التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع السجل  -  326

ء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهم التجاري ومصلحة الضرابب  وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشرا

سنوات ولهم حك التولٌع عن الشركة على عمود تؤسٌس  9الحك فى توثٌك عمود االٌجار امام الشهر العمارى لمدة ال تتجاوز 

وعزل مستخدمً ووكالء  الشركات بكافة انواعها والتعامل مع الهٌبة العامة لالستثمار وهٌبة سوق المال ولهم الحك فً تعٌٌن

 124برلم       21191128الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ ، تارٌخ : 

مرعً حكمات الجباوي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم حك التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع السجل  -  327

ك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهم التجاري ومصلحة الضرابب  وكذلن لهم ح

سنوات ولهم حك التولٌع عن الشركة على عمود تؤسٌس  9الحك فى توثٌك عمود االٌجار امام الشهر العمارى لمدة ال تتجاوز 

المال ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركات بكافة انواعها والتعامل مع الهٌبة العامة لالستثمار وهٌبة سوق 

 124برلم       21191128الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ ، تارٌخ : 

مرعً حكمات الجباوي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام  -  328

لعمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو كافة ا

 124برلم       21191128بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

تجارٌة وإبرام مرعً حكمات الجباوي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة وال -  329

كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو 

 124برلم       21191128بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فً  باسم عبدالرحمن االكرمً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون / الشركة فً -  331

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او البحته التنفٌذٌة 

 دي للجمعٌة العامة وللسٌد / مهند جالل زمرٌك والسٌد / هٌثم عبد الرحمن األكرمً والسٌد / دمحم دمحم هشام سعو

 والسٌد / باسم عبد الرحمن األكرمً والسٌد / عماد عبد الكرٌم الجرٌدي 

منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل بؤسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

 426برلم       21191129

دٌر  ٌمثل المدٌرون / الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فً عماد عبدالكرٌم الجرٌدي  ذات مسبولٌة محدودة  م -  331

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او البحته التنفٌذٌة 

 مً والسٌد / دمحم دمحم هشام سعودي للجمعٌة العامة وللسٌد / مهند جالل زمرٌك والسٌد / هٌثم عبد الرحمن األكر

 والسٌد / باسم عبد الرحمن األكرمً والسٌد / عماد عبد الكرٌم الجرٌدي 

منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل بؤسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

 426برلم       21191129

االكرمً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم باسم عبدالرحمن  -  332

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

المصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة ولمصلحتها وضمن اؼراضها الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنون و

وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشركات والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكتها العمارٌة واالراضً والسٌارات وكل ذلن بؤسم 

 426م   برل    21191129الشركة  ولمصلحتها ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عماد عبدالكرٌم الجرٌدي  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم  -  333

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة ولمصلحتها وضمن اؼراضها  الضمان وحك االلتراض والرهن

وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشركات والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكتها العمارٌة واالراضً والسٌارات وكل ذلن بؤسم 

 426برلم       21191129شركة ، تارٌخ : الشركة  ولمصلحتها ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء ال

باسم عبدالرحمن االكرمً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع اصول  -  334

 الشركة .

 426برلم       21191129ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ :  

ماد عبدالكرٌم الجرٌدي  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع اصول ع -  335

 الشركة .

 426برلم       21191129ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ :  

 5135برلم       21191131ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم محٌسن  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  خروج من الشركة ، تارٌخ :  -  336

 5135برلم       21191131محمود عبدالفتاح موسً علً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  خروج من الشركة ، تارٌخ :  -  337

ن  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر محمود عبدالفتاح موسً علً الشركة فً عاللتها ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم محٌس -  338

مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او 

نفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة المانون او البحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وله منفردا م

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع  االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 

 5135برلم       21191131سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

محمود عبدالفتاح موسً علً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر محمود عبدالفتاح موسً علً الشركة فً عاللتها  -  339

مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او 

ذٌة للجمعٌة العامة وله منفردا منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة المانون او البحته التنفٌ

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع  االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 

 5135برلم       21191131تارٌخ : سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك ، 

ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم محٌسن  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور  -  341

التعامل مع البنون والمصارؾ وحك االفراج عن راس وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها و كذلن له الحك فً التولٌع علً 

مود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و ع

لصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض و دفع المبالػ وتولٌع 

 5135برلم       21191131ذنٌه والتجارٌة وابرام  كافة العمود ، تارٌخ : وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اال

محمود عبدالفتاح موسً علً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور  -  341

و كذلن له الحك فً التولٌع علً  التعامل مع البنون والمصارؾ وحك االفراج عن راس وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها

عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و 

لصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض و دفع المبالػ وتولٌع 

 5135برلم       21191131وٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام  كافة العمود ، تارٌخ : وتح

ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم محٌسن  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد  -  342

 5135برلم       21191131فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر

محمود عبدالفتاح موسً علً  ذات مسبولٌة محدودة  مدٌر  والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او  -  343

 5135 برلم      21191131باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 
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 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، تارٌخ :  11  2123/9/23لصاحبتها ثناء كامل دمحم عسكر  ساري حتً  الثناء لفرز وتدرٌج الخضروات والفاكهة -  1

 151برلم       21191111

 151برلم       21191111، تارٌخ :  11  2123/9/23ثناء كامل دمحم عسكر  ساري حتً  -  2

، تارٌخ :  11  2123/9/23الثناء لتصنٌع الشٌكوالتة والحلوى الجافة لصاحبتها ثناء كامل دمحم عسكر  ساري حتً  -  3

 151برلم       21191111

، تارٌخ :  42  2123/11/23االسبانٌة للمواد الكٌماوٌة ودهانات الدٌكور لصاحبها دمحم احمد شحاتة عبدالفتاح  ساري حتً  -  4

 181برلم       21191116

 5812برلم       21191122، تارٌخ :  211  2124/1/28انترترٌد لصاحبها شادى دمحم كمال عبدهللا الخشن  ساري حتى  -  5

، تارٌخ :  223  2123/4/13المصرٌة لنظم الحاسب االلً لصاحبها هانً نجاح عبدالحمٌد دمحم حجاب  ساري حتً  -  6

 11برلم       21191123

    21191131رٌخ : ، تا 281  2123/7/13الحٌاة لصباؼة الخٌوط لصاحبها اشرؾ سلٌمان ابوزٌد احمد بدوي  ساري حتً  -  7

 88برلم   

 88برلم       21191131، تارٌخ :  281  2123/7/13اشرؾ سلٌمان ابوزٌد احمد بدوي  ساري حتً  -  8

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 28برلم       21191112، تارٌخ :  16  2123/5/18دمحم عزام خلٌؾ الحمود وشرٌكه  المٌد  سارى حتى  -  1
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 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 115برلم       21191119، تارٌخ :  73  2123/8/3دمحم دمحم رضوان بوادلجى وشرٌكٌه  ساري حتً  -  2

 266برلم       21191116، تارٌخ :  148  2124/1/7السٌد محمود السٌد وشرٌكتٌه  ساري حتً  -  3

 266برلم       21191116، تارٌخ :  148  2124/1/7السٌد محمود السٌد وشرٌكٌه  ساري حتً  -  4

 266برلم       21191116، تارٌخ :  148  2124/1/7السٌد محمود السٌد وشرٌكه  ساري حتً  -  5

 266برلم       21191116تارٌخ : ،  148  2124/1/7السٌد محمود السٌد وشرٌكتٌه  ساري حتً  -  6

 266برلم       21191116، تارٌخ :  148  2124/1/7السٌد محمود السٌد وشرٌكٌه  ساري حتً  -  7

 266برلم       21191116، تارٌخ :  148  2124/1/7السٌد محمود السٌد وشرٌكه  ساري حتً  -  8

برلم       21191116، تارٌخ :  154  2123/12/31فٌكو (  ساري حتً الشركة العربٌة االفرٌمٌة للصناعات المؽذٌة ) ا -  9

2663 

 2663برلم       21191116، تارٌخ :  154  2123/12/31االفرٌمٌة للصناعات المؽذٌة  ساري حتً  -  11

 688برلم       21191116، تارٌخ :  147  2124/11/17هاى فود للصناعات الؽذابٌة المتطورة )ش.م.م(  سارى حتى  -  11
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