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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، لٌد فى  1111110111جرٌن أورجانٌن )أورجً كٌم( لصاحبها : السٌد الشحات السٌد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 -عن النشاط : 12425برلم  21191128

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المخصبات والمبٌدات الزراعٌة.

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

 -ون وادى النطر -المنطمة الصناعٌة بوادي النطرون  -المرحلة الرابعة  - 411لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المطعة رلم 

الزٌدان لتعبئة وتصنٌع غاز التبرٌد والتكٌٌف لصاحبها : عبدالمنعم دمحم عمادالدٌن رشاد زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 -عن النشاط : 12377برلم  21191121، لٌد فى  1111110111

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة غاز التبرٌد والتكٌٌف.

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

المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة  - 13بلون  4لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى : المطعة رلم 

 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -

، لٌد فى  511110111ها : عبد هلل ابراهٌم سعد ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابو زٌد للتعبئة والتغلٌف لصاحب -  3

 -عن النشاط : 12352برلم  21191116

 الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة

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

 -محطة الرمل  -شارع النبً دانٌال الدور االول  31لمباشرة نشاطها . ، بجهة : خلف 

، لٌد فى  111110111نور الكرم للصناعات المعدنٌة لصاحبها : احمد على عبدالحلٌم فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 -عن النشاط : 12381برلم  21191121

 الكمر الملحوم وتنكات البترول.الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لطاعات 

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

 -برج العرب  -برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة الرابعة  -( 29بلون )  - 4لمباشرة نشاطها . ، بجهة : رلم 

، لٌد فى  11111110111متطورة لصاحبها : رافت جمٌل بمطر عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  افرست للصناعات ال -  5

 -عن النشاط : 12337برلم  21191114

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لطع غٌار ماكٌنات وتشغٌل المعادن.

 لتراخٌص الالزمةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة ا

 -وادى النطرون  -أ ( الوالعة بالمرحلة األولى  39لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لطعة رلم ) 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، لٌد فى  1111110111االمٌرة للمواد الغذائٌة لصاحبها : على السباعى منشاوى دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 -عن النشاط : 12355برلم  21191116

 تشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة.الامة و

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

 -ابو المطامٌر  -لرٌة السباعى المنشاوى -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عمار ملن / على السباعى منشاوى 

، لٌد فى  1111110111الزراعٌة لصاحبها : دمحم ابراهٌم دمحم الشراٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   الفٌروز للتنمٌة -  7

 -عن النشاط : 12311برلم  21191118

 NBKومخلبٌة سائلة وبودرة.  الامة وتشغٌل مصنع لخلط وتعبئة اسمدة مركبة

 عموم االستٌراد فٌما هو مسموح به لانونا.

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس  1982لسنه  121تلتزم المنشؤة باحكام المانون رلم 

 المنشؤة اى حك فى مزاولة غرضها

 لغرض .إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا ا

تلتزم المنشؤة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة ، بجهة : المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط : المطعة 

 -وادى النطرون  -المنطمة الصناعٌة بوادى النطرون  -بمنطمة البتروكٌماوٌات  21رلم 

، لٌد فى  1111110111م دمحم الشراٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الفٌروز للتنمٌة الزراعٌة لصاحبها : دمحم ابراهٌ -  8

 عن بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً 12311برلم  21191118

ة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون والئحته التنفٌذ 2117لسنة  72التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

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

المنطمة الصناعٌة  -بمنطمة البتروكٌماوٌات  21سة النشاط : المطعة رلم لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئٌسً ومولع ممار

 -وادى النطرون  -بوادى النطرون 

، لٌد فى  11111110111أنوار الزلوم النتاج الفحم النباتى لصاحبها : جاسم دمحم جاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 -عن النشاط : 12322برلم  21191111

 صنع لتصنٌع الفحم النباتى.الامة وتشغٌل م

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

 -المنتزه  -مول مٌامً  -ابراج انتراكو  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : طرٌك الجٌش 

، لٌد فى  2511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    كاٌرو شروق للتصنٌع لصاحبها : جمال رمضان احمد زاهر -  11

 -عن النشاط : 12367برلم  21191117

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع منظمات نمو النباتات وخلط وتعبئة األسمدة ومواد بودرة وسائلة النتاج المنظمات.

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

 -وادى النطرون  -المنطمة الصناعٌة  -( صناعات صغٌرة الوالعة بالمرحلة الثانٌة  115لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لطعة رلم ) 
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بٌرامٌدز لصناعة المنسوجات المطنٌة لصاحبها : إسالم محمود محمود دمحم علً شومان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 -عن النشاط : 12368برلم  21191117، لٌد فى  111111.111

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنسوجات المطنٌة.

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

 -كرموز  -طرٌك محرم بن المباري  -منطمة المنشٌة الجدٌدة بحري  28لمباشرة نشاطها . ، بجهة : العمار رلم 

، لٌد فى  1111110111المناعه السورٌه لتشكٌل المعادن لصاحبها : دمحم احمد عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 -عن النشاط : 12437برلم  21191129

 الامة وتشغٌل مصنع لتشغٌل و تشكٌل وسحب المعادن

 ئح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوا

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً االول بجوار مستشفً الدكتور نبٌل 

 21191111ٌد فى ، ل 1111110111أنوار المدٌنة لصاحبها : رشا علً دمحم عبد هلل العٌساوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 -عن النشاط : 12321برلم 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الفحم النباتً.

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

 -المنتزه  -رة د. محمود زٌان عما -شارع الملن  -مول مارسٌلٌا  -الدور الثالث  - 39لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

، لٌد فى  1111110111ال روز فاٌن أرت لصاحبها : احمد لطفى ٌوسف احمد الزٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 -عن النشاط : 12432برلم  21191129

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األلوان المائٌة و ألوان الوجه و األكرٌلن والسوفت باستٌل والشمع والصلصال واألوٌل باستٌل.

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

 -برج العرب  - 11الحى السكنى األول الدور الثانى علوى شمة  -الثة المجاورة الث 11لمباشرة نشاطها ، بجهة : عماره 

، لٌد فى  111110111مشتهى لتصنٌع منتجات األلبان لصاحبها : عادل إمام شعبان إمام حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 -عن النشاط : 12387برلم  21191121

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االلبان ومنتجاتها.

 ع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمةم

 -محرم بن  -الحضرة الجدٌدة  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع الفردوس متفرع من ش الزهور 

، لٌد فى  51111110111د ، رأس ماله ،  المصرٌة للصٌانة والتركٌبات لصاحبها : ٌاسر فإاد احمد مإمن  ، تاجر فر -  16

 -عن النشاط : 12446برلم  21191131

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المعدات الكهربائٌة والكهرمائٌة والمٌكانٌكٌة واالت المصانع والسفن

 صٌانة جمٌع المعدات الكهربائٌة والكهرمائٌة والمٌكانٌكٌة واالت المصانع والسفن

 انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمةمع مراعاة أحكام المو
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 -المنتزة  -المندرة بحرى  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : شارع زاخر متفرع من جمال عبد الناصر 

 511110111، رأس ماله ،  سٌتى هاوس للمالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها : دمحم ممدوح ابو الفتوح دمحم  ، تاجر فرد  -  17

 -عن النشاط : 12353برلم  21191116، لٌد فى 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والمفروشات.

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

 -المنتزه  -خورشٌد  -خلف بنزٌنة التعاون بشارع المدس  3لمباشرة نشاطها . ، بجهة : العمار رلم 

، لٌد فى  111110111سوا فور سولٌوشنز لصاحبها : آسر دمحم مجدى دمحم احمد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 -عن النشاط : 12436برلم  21191129

ٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناع -

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و

 التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -2

 ت ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانا -3

إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات ، بجهة : ش ابراهٌم حسنٌن المتفرع من ش مصطفى  -4

 -المنتزه  -الراس السوداء  -كامل 

، لٌد فى  111110111ان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سوا فور سولٌوشنز لصاحبها : آسر دمحم مجدى دمحم احمد شعب -  19

 عن . 12436برلم  21191129

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -5

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -7

 ف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌاناتأعمال التوصٌ -8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت - 11

 إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة . - 12

 -األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة ، بجهة : ش ابراهٌم حسنٌن المتفرع من ش مصطفى كامل  - 13

 -المنتزه  -الراس السوداء 

اسكندرٌة الدولٌة للترٌكو والمالبس الجاهزة لصاحبها : نادر احمد اسماعٌل دمحم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 -عن النشاط : 12295برلم  21191113، لٌد فى  311111.000

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المشة ترٌكو دائرى متنوع خام ومالبس جاهزة من المشة الترٌكو مطرزه ومتنوعة.

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

 -كفر الدوار  -المنطمة الصناعٌة زمام شركة مصر للغزل والنسٌج  18/1ا . ، بجهة : لطعة رلملمباشرة نشاطه
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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

، لٌد فى  111110111سوا فور سولٌوشنز لصاحبها : آسر دمحم مجدى دمحم احمد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً. عن وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه 12436برلم  21191129

تشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة واالسلكٌة بعد الحصول على تراخٌص الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن  - 14

 االذاعة والتلٌفزٌون وشبكات الهاتف

 المحمول.

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

 -المنتزه  -الراس السوداء  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ش ابراهٌم حسنٌن المتفرع من ش مصطفى كامل 

، لٌد  511110111فالى فودز للصناعات الغذائٌة لصاحبها : دمحم ٌالوت السٌد مرسى المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 -عن النشاط : 12282برلم  21191112فى 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع رلائك البسكوٌت المحشوة الوٌفر.

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

كفر الدوار  -درٌة الماهرة الزراعى طرٌك االسكن 31ٌمٌن طرٌك بلمطر الغرب الكٌلو  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لومبانٌة لولٌن 

- 

،  1111110111لصاحبها : أحمد دمحم عبد المجٌد عبد هلل المغربً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Pyaar Storesبٌار ستورز  -  23

 -عن النشاط : 12291برلم  21191113لٌد فى 

كسسوارات الشخصٌة، وذلن بالمناطك النائٌة والمجتمعات تجاره الجمله والتجزئه فً المالبس الجاهزة والمصنوعات الجلدٌة واإل

 العمرانٌة الجدٌدة.

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

 -الرمل  -جلٌم  -برج زهرة جلٌم  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : طرٌك الحرٌة 

،  211110111صنٌع وتجهٌز األمعاء الحٌوانٌة لصاحبها : أحمد دمحم داخلً محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الدمحمٌة لت -  24

 -عن النشاط : 12317برلم  21191118لٌد فى 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز األمعاء الحٌوانٌة.

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة 

 -العامرٌه  -زاوٌة سٌدي عبد المادر  -شارع عطٌة لألمعاء  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : العمار الكائن بجوار المجزر اآللً 

، لٌد فى  3111110111حجاج كٌمٌكال لصاحبها : احمد ابوالحجاج احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 -عن النشاط : 12341برلم  21191114

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل والمنظفات والمطهرات والصابون والزٌوت العطرٌة وتعبئة كل ما سبك.

 الامة وتشغٌل مصنع لفرز وغربلة وتجهٌز نباتات واعشاب طبٌة وعطرٌة ومركزات وخالصات عطرٌة.

 رات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرا

 -برج العرب  -برج العرب الجدٌدة -المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة  -( 9بلون )  -(  21لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لطعة رلم ) 

حمن عبداللطٌف فرج  ، تاجر فرد مإسسة الماسة المصرٌة الستصالح االراضى الصحراوٌة لصاحبها : رضا صالح عبدالر -  26

 -عن النشاط : 12374برلم  21191121، لٌد فى  51111110111، رأس ماله ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 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. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن 

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

 ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 منشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ال

 -اٌتاى البارود  -مساكن الجمعٌة -مٌدان الجامعة -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عمار ملن عبدالرحمن صالح عبدالرحمن عبداللطٌف 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 كها   شركة  ،  غرض الشركة سمٌه احمد دمحم كسبه وشرٌ -  1

 انشاء او اداره او تشغٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌه (

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

 شركة ، عن غرض ال 12449برلم  21191131،لٌدت فى  3111110111مالها   

 انشاء او اداره او تشغٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌه (

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

 -ابو المطامٌر  -: امتداد شارع االسكندر اول طرٌك كفر الدوار لبل بنزٌنة كتكوت 

 أحمد صالح أبو دنمل وشركاه   شركة  ،  المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده بمانون اإلستثمار وبالئحته التنفٌذٌة. -  2

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

، عن المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده بمانون  12346برلم  21191115لٌدت فى ، 71111110111،رأس مالها   

 اإلستثمار وبالئحته التنفٌذٌة.

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

 -برج العرب -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة الرابعة  9ن بلو 111111312بجهة : المطع أرلام 

 أحمد صالح أبو دنمل وشركاه   شركة  ،  غرض الشركة  -  3

 الامة وتشغٌل مصنع لضرب األرز وتعبئته. -

 إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وإنتاج األعالف. -

 والمستلزمات الزراعٌة.تجارة وبٌع وتوزٌع الدلٌك والنخالة والحبوب واألسمدة 

 وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عد إلتزام

 ٌذة ، معوالئحته التنف 2117لسنة  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

، عن غرض  12346برلم  21191115،لٌدت فى  71111110111عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار   ،رأس مالها   

 الشركة 



 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

 الامة وتشغٌل مصنع لضرب األرز وتعبئته. -

 إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وإنتاج األعالف. -

 لمستلزمات الزراعٌة.تجارة وبٌع وتوزٌع الدلٌك والنخالة والحبوب واألسمدة وا

 وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عد إلتزام

 ة ، معوالئحته التنفٌذ 2117لسنة  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

مدٌنة برج العرب  -المنطمة الصناعٌة الرابعة  9بلون  111111312عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار ، بجهة : المطع أرلام 

 -برج العرب -الجدٌدة 

 إٌهاب دمحم علً الشٌمً وشركاه   شركة  ،  غرض الشركة  -  4

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 ، عن غرض الشركة  12312برلم  21191116،لٌدت فى  5111110111تربٌة   ،رأس مالها   

 صالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاست

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351ادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم . فٌما عدا المناطك الص

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 -العطارٌن  -تربٌة ، بجهة : شارع النبً دانٌال 

كة  ،  جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج إٌهاب دمحم علً الشٌمً وشركاه   شر -  5

 البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

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

، عن جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج  12312برلم  21191116ى ،لٌدت ف 5111110111،رأس مالها   

 السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

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

 -العطارٌن  -ع النبً دانٌال بجهة : شار

 لطب جمعة سالم خمٌس وشركاه   شركة  ،  غرض الشركة  -  6

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, 



 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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

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

 ، عن غرض الشركة  12349برلم  21191115،لٌدت فى  12117510111،رأس مالها   

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 ح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصال

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

ى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

 -الدخٌله  -بجوار خارج البوابة  -بجهة : أكتوبر 

 سكٌنه بركات حسن ابراهٌم وشرٌكٌها   شركة  ،  غرض الشركة  -  7

 الامة وتشغٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة.

 الامة وتشغٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها أو

 تجمٌدها.

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 ، عن غرض الشركة  12314برلم  21191119،لٌدت فى  21111110111. فٌما   ،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة.

 تشغٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها أوالامة و

 تجمٌدها.

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة 

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -شرق الطرٌك الصحراوى اسكندرٌة الماهرة  83. فٌما ، بجهة : ن 

ولرار  2117لسنة  351ئٌس الوزراء رلم سكٌنه بركات حسن ابراهٌم وشرٌكٌها   شركة  ،  عدا المناطك الصادر بها لرار ر -  8

 2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.



 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

مباشرة نشاطها.  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ل

، عن عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  12314برلم  21191119،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها   

 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351

 لحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو ال

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -شرق الطرٌك الصحراوى اسكندرٌة الماهرة  83بجهة : ن 

 كة محمود عبدالحمٌد زكى الحضرى وشركاه   شركة  ،  غرض الشر -  9

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة واعادة تدوٌر المواد البالستٌكٌة.

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

 رض الشركة ، عن غ 12423برلم  21191128،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة واعادة تدوٌر المواد البالستٌكٌة.

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

 -المنتزه  -مٌامى  -ش لائد اسراب النجار  9بجهة : 

 رحاب رمضان البٌومى السٌد البٌومى وشركاها   شركة  ،  غرض الشركة  -  11

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 الري الحدٌثة فى االستزراع هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 ، عن غرض الشركة  12356برلم  21191116،لٌدت فى  12119810111تربٌة   ،رأس مالها   

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى السكنى االول  - 162بٌة ، بجهة : العمار رلم تر

 شركة  ،  غرض الشركة هو:   TALEEN CAFEتالٌن كافٌه   -  11

 تجاره و بٌع و توزٌع المواد الغذائٌه و البن بانواعه -

 ) فٌما عدا الكحولٌه( افامه و اداره المطاعم و الكافترٌات لتمدٌم كافه المؤكوالت و المشروبات -

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



 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

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

 تحمٌك

برلم  21191127،لٌدت فى  511110111رضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة   ،رأس مالها   غ

 ، عن غرض الشركة هو: 12412

 تجاره و بٌع و توزٌع المواد الغذائٌه و البن بانواعه -

 ا عدا الكحولٌه(افامه و اداره المطاعم و الكافترٌات لتمدٌم كافه المؤكوالت و المشروبات ) فٌم -

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

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

 تحمٌك

 -المنتزه  - 8ش سٌف رلم  -ً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة ، بجهة : ش ارض سٌف غرضها ف

 شركة  ،  أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبما     TALEEN CAFEتالٌن كافٌه   -  12

، عن أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة  12412برلم  21191127،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 من طبٌعة أخرى وذلن كله طبما  

 -المنتزه  - 8ش سٌف رلم  -ألحكام المانون . ، بجهة : ش ارض سٌف 

 شركة  ،  غرض الشركةهو:   Green matterرضا علً علً السعدنى  -جرٌن ماتر  -  13

 عٌةالامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المزلمات الصنا

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة

 تورٌد منتجات الشركة وكٌماوٌات حفر ابار البترول

 على الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72زاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالم

برلم  21191114،لٌدت فى  511110111عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركةهو: 12336

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المزلمات الصناعٌة

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة

 تورٌد منتجات الشركة وكٌماوٌات حفر ابار البترول

 على الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم  الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا

اكتوبر  6جمعٌة  73/4شارع  6/184عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات ، بجهة : لعمار رلم 

 -العجمى  -شاطىء النخٌل  -التعاونٌة 

 شركة  ،  والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.   Green matterى رضا علً علً السعدن -جرٌن ماتر  -  14



 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

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

بٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال ش

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله 

 طبما  

 بالئحته التنفٌذٌة.، عن والحوافز الوارده به و 12336برلم  21191114،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

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

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

 تحمٌك

ا فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله غرضه

 طبما  

 -العجمى  -شاطىء النخٌل  -اكتوبر التعاونٌة  6جمعٌة  73/4شارع  6/184ألحكام المانون . ، بجهة : لعمار رلم 

 غرض الشركة هو: الحصان الذهبً للبالستٌن   شركة  ،  -  15

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات من البالستٌن والكاوتشون

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

 هو:، عن غرض الشركة  12281برلم  21191111،لٌدت فى  511110111،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات من البالستٌن والكاوتشون

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

 المنطمة الصناعٌة - 31بلون  - 1بجهة : المبنً االدارى فً المطعة 

 -عرب برج ال -الرابعة 

 (   شركة  ،  غرض الشركة هو:futrepفت رب لوسائط االلعاب االلكترونٌة) -  16

 ادارة موالع انترنت

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

شركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع ال

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله 

 طبما  

 ، عن غرض الشركة هو: 12325برلم  21191113،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ادارة موالع انترنت

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

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

 تحمٌك



 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

غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله 

 طبما  

 -سٌدى جابر  -سموحة  - 314شارع  31بجهة : عمار رلم ألحكام المانون . ، 

 شركة  ،  غرض الشركة هو:   SAM Academyسام أكادٌمى  -  17

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 ممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة ل

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

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله 

 طبما  

 ، عن غرض الشركة هو: 12418برلم  21191127،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 طةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنش

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

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله 

 طبما  

 -سٌدى جابر  -مصطفى كامل  -، بجهة : ش دمحم امٌن شهٌب  ألحكام المانون .

 عروس دمشك الدارة المطاعم والكافٌترٌات واالستثمار السٌاحى والعمارى   شركة  ،  غرض الشركة هو: -  18

 ع أنواع المؤكوالت والامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌ-

 التٌن اواى.

 االستثمار العمارى .

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

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

 تحمٌك

، عن غرض  12395برلم  21191122،لٌدت فى  511110111غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن   ،رأس مالها   

 الشركة هو:

 لمؤكوالت والامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع ا-

 التٌن اواى.

 االستثمار العمارى .

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 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

د تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً ل

 تحمٌك

 -المنتزه  -مٌامى  -الدور األول علوى  -غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن ، بجهة : طرٌك الجٌش 

عروس دمشك الدارة المطاعم والكافٌترٌات واالستثمار السٌاحى والعمارى   شركة  ،  تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن  -  19

 عة أخرى وذلن كله طبما  تتحول إلى شركة من طبٌ

، عن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن  12395برلم  21191122،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبما  

 -المنتزه  -مٌامى  -الدور األول علوى  -ألحكام المانون . ، بجهة : طرٌك الجٌش 

 مركز شروق للنساء والتولٌد   شركة  ،  غرض الشركة هو: -  21

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً 11الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى النساء والتولٌد وعالج حاالت العمم بشرط أن تمدم 

 ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

 واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسةهذه األنشطة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن

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

 تحمٌك

، عن غرض الشركة  12411برلم  21191127،لٌدت فى  511110111غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز   ،رأس مالها   

 هو:

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً 11الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى النساء والتولٌد وعالج حاالت العمم بشرط أن تمدم 

 ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

 ئح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسةهذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوا

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

 تحمٌك

 -الدور االول علوى  1مدخل  -ابً غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز ، بجهة : برج زمزم شارع احمد عر

 -كفر الدوار 

 ستون للمماوالت و التجاره   شركة  ،  غرض الشركة هو -  21

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة

 ستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط ا

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

 تحمٌك

ألحكام المانون .  ،رأس مالها    غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  

 ، عن غرض الشركة هو 12444برلم  21191131،لٌدت فى  3111110111



 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

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة

 راخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار الت

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

 تحمٌك

مانون . ، بجهة : ش غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام ال

 -سٌدى جابر  -لنال المحمودٌه 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   PanPharmaبانفارما  -  22

 تجارة وبٌع وتوزٌع االدوٌة والمستلزمات الطبٌة واألجهزة الطبٌة والمكمالت الغذائٌة.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 اخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.إلامة وتنظٌم المعارض )بشرط استصدار التر

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

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

 تحمٌك

 ، عن غرض الشركة هو 12386برلم  21191121،لٌدت فى  111110111غرضها   ،رأس مالها   

 بٌة والمكمالت الغذائٌة.تجارة وبٌع وتوزٌع االدوٌة والمستلزمات الطبٌة واألجهزة الط

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 إلامة وتنظٌم المعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

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

شركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز لل

 تحمٌك

 -العطارٌن  -االزارٌطه  -غرضها ، بجهة : ش دمحم موسى 

ٌها أو تلحمها بها وذلن شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشتر   PanPharmaبانفارما  -  23

، عن فً مصر أو فً الخارج ، كما  12386برلم  21191121،لٌدت فى  111110111طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -العطارٌن  -االزارٌطه  -ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : ش دمحم موسى 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Spirula Devسبٌروال لتطوٌر البرمجٌات  -  24

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -1

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. -2

 بٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال ال -3

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 12331برلم  21191113،لٌدت فى  2511110111



 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

 طبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والت -1

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. -2

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -3

شرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . ، بجهة : ش مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وب

 -سٌدى جابر  - 714شمة  -الدور السابع-مصطفى كامل سموحة 

 شركة  ،  غرض الشركة هو :   A-Squared Studiosشركة اسكوٌرد استودٌوز  -  25

 لمسلسالت والبرامج وأعمال المونتاج والتصوٌر وتصمٌماتاالنتاج الفنى والتوزٌع لالفالم السٌنمائٌة والتلٌفزٌونٌة والفٌدٌو وا

 الجرافٌن.

 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممروءه و المرئٌه.-

 تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة والفنٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصالمال 

 ، عن غرض الشركة هو : 12357برلم  21191116،لٌدت فى  511110111علٌها   ،رأس مالها   

 المسلسالت والبرامج وأعمال المونتاج والتصوٌر وتصمٌماتاالنتاج الفنى والتوزٌع لالفالم السٌنمائٌة والتلٌفزٌونٌة والفٌدٌو و

 الجرافٌن.

 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممروءه و المرئٌه.-

 تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة والفنٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس

 المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 -باب شرلى  -الشاطبى  -علٌها ، بجهة : ش بورسعٌد 

 والئحته التنفٌذٌة ( .من لانون سوق رأس المال  27شركة  ،  فً المادة    A-Squared Studiosشركة اسكوٌرد استودٌوز  -  26

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

 أن

لى تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها ع

 تحمٌك

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

من لانون سوق رأس  27، عن فً المادة  12357برلم  21191116،لٌدت فى  511110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 ذٌة ( .المال والئحته التنفٌ

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

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون غرضها



 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

 -باب شرلى  -الشاطبى  -والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : ش بورسعٌد 

 الكوٌتٌة للكٌماوٌات الوسٌطة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  27

 نٌع الكٌماوٌات الوسٌطة.الامة وتشغٌل مصنع لتص

 االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ى التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول عل

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

برلم  21191121،لٌدت فى  21111110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 12391

 ع الكٌماوٌات الوسٌطة.الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌ

 االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على 

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : شارع نبٌل فاضل المتفرع من شارع البرنسٌسة )برج

 -الدخٌله  -العجمى البٌطاش  -االٌمان( 

 لكوٌتٌة للكٌماوٌات الوسٌطة   شركة  ،  ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسةهذه األنشطة .ا -  28

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

 تحمٌك

تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن 

 ، عن ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسةهذه األنشطة . 12391برلم  21191121،لٌدت فى  21111110111

ٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شب

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : 

 شارع نبٌل فاضل المتفرع من شارع البرنسٌسة )برج

 -الدخٌله  -العجمى البٌطاش  -االٌمان( 

جناكٌدز للمالبس الجاهزة   شركة  ،  مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص  -  29

، عن مراعاة أحكام الموانٌن  12296برلم  21191116،لٌدت فى  511110111الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  ،رأس مالها   

الوحدة رلم  -إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . ، بجهة : المبنى اإلداري واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط 

 -شارع المدٌنة  -مجمع الصناعات الصغٌرة  -د  6العمار رلم  -بالدور الخامس  511

 -الدخٌله -البٌطاش لبلً 



 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

 جناكٌدز للمالبس الجاهزة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  31

 لتصنٌع المالبس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات بجمٌع أنواعها و الترٌكو. الامة وتشغٌل مصنع

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 طرق الري الحدٌثة فى االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم 

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 ، عن غرض الشركة هو 12296برلم  21191116،لٌدت فى  511110111مع   ،رأس مالها   

 ع المالبس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات بجمٌع أنواعها و الترٌكو.الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌ

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 ري الحدٌثة فى االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق ال

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 -المدٌنة  شارع -مجمع الصناعات الصغٌرة  -د  6العمار رلم  -بالدور الخامس  511الوحدة رلم  -مع ، بجهة : المبنى اإلداري 

 -الدخٌله -البٌطاش لبلً 

 شركة ساٌلش اوتامشاند وشرٌكٌه   شركة  ،  غرض الشركة  -  31

 إنتاج المالبس الجاهزة بجمٌع أنواعها.

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

 ، عن غرض الشركة  12397برلم  21191122،لٌدت فى  6111110111 ،رأس مالها  

 إنتاج المالبس الجاهزة بجمٌع أنواعها.

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

 -بجهة : المنطمة الحرة العامة باإلسكندرٌة 

 محمود احمد عمران مغربً وشرٌكه   شركة  ،  غرض الشركة  -  32

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات

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

 ، عن غرض الشركة  12411برلم  21191122،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات

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

 -د مجمع الصناعات الصغٌرة 6بالعمار رلم  511لم بجهة : وحدة بالدور الخامس علوي ر

 -الدخٌلة  -العجمى البٌطاش لبلً  -شارع المدٌنة 

 عبد الوهاب عبد الحلٌم ابراهٌم شعبان وشركاه   شركة  ،  غرض الشركة  -  33



 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

 الامة وتشغٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة-1

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع منتجات الخضر والفاكهة وعصائرها ومركزاتها-2

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد التعبئة والتغلٌف-3

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع العبوات البالستٌكٌة بكافة انواعها-3

 اطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمن-4

برلم  21191118،لٌدت فى  3111110111لسنة   ،رأس مالها    351جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 ، عن غرض الشركة  12315

 الامة وتشغٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة-1

 مة وتشغٌل مصنع لتصنٌع منتجات الخضر والفاكهة وعصائرها ومركزاتهاالا-2

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد التعبئة والتغلٌف-3

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع العبوات البالستٌكٌة بكافة انواعها-3

 ارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خ-4

كوم  -لسنة ، بجهة : شارع االتحاد خلف مجلس مدٌنة كوم حمادة  351جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 -حماده 

 لسنة 356 وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2117عبد الوهاب عبد الحلٌم ابراهٌم شعبان وشركاه   شركة  ،   -  34

 .2118 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الخرسانة الجاهزة-5

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االعالف واضافاتها-6

 الامة وتشغٌل مصنع لتدوٌر المخلفات والمخلفات الزراعٌة-7

 الامة وتشغٌل مصنع خلط وتعبئة االسمدة والمبٌدات الزراعٌة واالسمدة العضوٌة-8

 الًالامة وتشغٌل مجزر -9

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً-11

 2117، عن  12315برلم  21191118،لٌدت فى  3111110111هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة   ،رأس مالها   

 نةلس 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

 .2118 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الخرسانة الجاهزة-5

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االعالف واضافاتها-6

 الامة وتشغٌل مصنع لتدوٌر المخلفات والمخلفات الزراعٌة-7

 الامة وتشغٌل مصنع خلط وتعبئة االسمدة والمبٌدات الزراعٌة واالسمدة العضوٌة-8



 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

 الامة وتشغٌل مجزر الً-9

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً-11

 -كوم حماده  -هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ، بجهة : شارع االتحاد خلف مجلس مدٌنة كوم حمادة 

عبد الوهاب عبد الحلٌم ابراهٌم شعبان وشركاه   شركة  ،  ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري  -  35

 الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.-11

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.-12

، عن  12315برلم  21191118،لٌدت فى  3111110111مالها    مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس

 ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 بٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.تر-11

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.-12

 -كوم حماده  -ع االتحاد خلف مجلس مدٌنة كوم حمادة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : شار

عبد الوهاب عبد الحلٌم ابراهٌم شعبان وشركاه   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  -  36

الحصول على  ، عن السارٌة وعلى الشركة 12315برلم  21191118،لٌدت فى  3111110111لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 -كوم حماده  -كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شارع االتحاد خلف مجلس مدٌنة كوم حمادة 

شرٌف سٌد محمود عوده وشرٌكه   شركة  ،   الغرض: الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن. مع مراعاة أحكام  -  37

وعلى الشركه الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

، عن الغرض: الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن. مع مراعاة  12389برلم  21191121،لٌدت فى  3111110111

ص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لطعة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركه الحصول على كافة التراخٌ

 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة امتداد الرابعة  - 5بلون  - 8

 دمحم عبدالمنعم عادلى وشرٌكه   شركة  ،  غرض الشركة  -  38

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة.

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

 ، عن غرض الشركة  12371برلم  21191117،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة.

لى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

 حوش عٌسى -المنطمة الصناعٌة  - 144بجهة : المطعة رلم 



 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

حماده عبدالرإف حماده وشرٌكه   شركة  ،  غرض الشركة : الامة وتشغٌل محطه لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتغلٌف  -  39

النمل  -                                                                              الخضروات والفاكهه.                                  

المبرد أو المجمد للبضائع والثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها 

،رأس مالها                                                                                   أو تجمٌدها .                                       

، عن غرض الشركة : الامة وتشغٌل محطه لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة  12342برلم  21191115،لٌدت فى  21111110111

 -                                                                             وتغلٌف الخضروات والفاكهه.                                   

النمل المبرد أو المجمد للبضائع والثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة 

 -كوم حمادة  -وتبرٌدها أو تجمٌدها . ، بجهة : شابور 

استصالح وتجهٌز األراضى بالمرافك األساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  -ه عبدالرإف حماده وشرٌكه   شركة  ،  حماد -  41

واستزراع األراضى المستصلحة )الل من الف فدان( وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضى مخصصة ألغراض 

 ولٌس الرى بطرٌك الغمر .     االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة 

 تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التتسمٌن او اللحوم . -

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌغ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم.    -

استصالح وتجهٌز األراضى بالمرافك األساسٌة التى  -، عن  12342برلم  21191115،لٌدت فى  2111111.000،رأس مالها   

تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع األراضى المستصلحة )الل من الف فدان( وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضى 

 ٌثة ولٌس الرى بطرٌك الغمر .     مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الرى الحد

 تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التتسمٌن او اللحوم . -

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌغ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم. ،  -

 -وم حمادة ك -بجهة : شابور 

                                                        االستٌراد و التصدٌر                                                                                                           -حماده عبدالرإف حماده وشرٌكه   شركة  ،   -  41

لسنة  121والمانون  1975لسنة  118ٌفاء شروط المٌد فً سجل المصدرٌن والمستوردٌن وفما الحكام المانون تلتزم الشركة باست

 14ومرسوم بمانون  2118لسنه  356و لرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2117لسنة  351مع مراعاه لرار رئٌس الوزراء رلم  1982

 12342برلم  21191115،لٌدت فى  21111110111ت   ،رأس مالها   مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا 2112لسنة 

                                                        االستٌراد و التصدٌر                                                                                                           -، عن 

لسنة  121والمانون  1975لسنة  118كة باستٌفاء شروط المٌد فً سجل المصدرٌن والمستوردٌن وفما الحكام المانون تلتزم الشر

 14ومرسوم بمانون  2118لسنه  356و لرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2117لسنة  351مع مراعاه لرار رئٌس الوزراء رلم  1982

 -كوم حمادة  -المرارات ، بجهة : شابور مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح و 2112لسنة 

مركز شروق للنساء والتولٌد   شركة  ،  لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى  -  42

 وذلن كله طبما  

شركة أخرى أو معها ، عن لها أن تندمج فً  12411برلم  21191127،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبما  

 -الدور االول علوى  1مدخل  -ألحكام المانون . ، بجهة : برج زمزم شارع احمد عرابً 

 -كفر الدوار 

 شركة  ،  غرض الشركة هو:   SAM solutions for engineering servicesسام سولٌوشنز للخدمات الهندسٌة  -  43

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم  -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -



 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

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 ٌاناتتنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول الب -

 ، عن غرض الشركة هو: 12452برلم  21191131،لٌدت فى  511110111االتصاالت   ،رأس مالها    -

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 -سٌدى جابر  -رشدي  -التصاالت ، بجهة : ش سورٌا ا -

 شركة  ،  وخدمات االنترنت   SAM solutions for engineering servicesسام سولٌوشنز للخدمات الهندسٌة  -  44

 تركٌب وتورٌد اجهزه االنذار والحرائك

 ٌانه المتنمله الجهزه االنذار المبكر للحرٌكتورٌد وتركٌب والصٌانه المتنمله لشبكات االطفاء والحرٌك/تورٌد وتركٌب والص

 المماوالت العامة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

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

،لٌدت  511110111ن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة   ،رأس مالها   وٌجوز للشركة أ

 ، عن وخدمات االنترنت 12452برلم  21191131فى 

 تركٌب وتورٌد اجهزه االنذار والحرائك

 لمتنمله الجهزه االنذار المبكر للحرٌكتورٌد وتركٌب والصٌانه المتنمله لشبكات االطفاء والحرٌك/تورٌد وتركٌب والصٌانه ا

 المماوالت العامة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

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

 -رشدي  -وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة ، بجهة : ش سورٌا 

 -سٌدى جابر 

شركة  ،  بؤعمالها أو التً لد تعاونها    SAM solutions for engineering servicesسام سولٌوشنز للخدمات الهندسٌة  -  45

 على تحمٌك

أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله  غرضها فً مصر

 طبما  



 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

 ، عن بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 12452برلم  21191131،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

ن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أ

 طبما  

 -سٌدى جابر  -رشدي  -ألحكام المانون . ، بجهة : ش سورٌا 

 شركة  ،  غرض الشركة هو:   Judyجودى للخدمات الطالبٌة  -  46

 بٌةالوساطة فً انهاء اجراءات التحاق الطالب بالجامعات والمعاهد االجن

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

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

 تحمٌك

ارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله غرضها فً مصر أو الخ

 طبما  

 ، عن غرض الشركة هو: 12361برلم  21191116،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 الوساطة فً انهاء اجراءات التحاق الطالب بالجامعات والمعاهد االجنبٌة

 ذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةو

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

 تحمٌك

كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله غرضها فً مصر أو الخارج. 

 طبما  

 -سموحة hsbcالدور الثامن اعلً بنن  -شارع فوزى معاذ  -ألحكام المانون . ، بجهة : عمارات السراٌا 

 لشركة هو:اٌنٌجٌكس للتسوٌك االلٌكترونى والتورٌدات العامة   شركة  ،  غرض ا -  47

 التسوٌك االلٌكترونى عبر االنترنت.

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممرإه و المرئٌه. -

 التورٌدات العمومٌة.

 موالع االنترنت.تصمٌم وادارة 

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

 ، عن غرض الشركة هو: 12283برلم  21191112،لٌدت فى  511110111،رأس مالها   

 التسوٌك االلٌكترونى عبر االنترنت.

 البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج -

 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممرإه و المرئٌه. -

 التورٌدات العمومٌة.



 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

 تصمٌم وادارة موالع االنترنت.

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

 -الرمل  -جناكلٌس  -بجهة : شارع سمٌكه 

شركة  ،  غرض    INNOPRO For Training & Project Managementإٌنو برو للتدرٌب وإدارة المشروعات  -  48

 هو: الشركة

 تمدٌم االستشارات واعداد الدراسات وبحوث التسوٌك )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم

 بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27علٌها فً المادة المالٌة المنصوص 

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات)بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

، عن غرض  12331برلم  21191113،لٌدت فى  511110111الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة   ،رأس مالها   

 :الشركة هو

 تمدٌم االستشارات واعداد الدراسات وبحوث التسوٌك )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم

 بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27ها فً المادة المالٌة المنصوص علٌ

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات)بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 مساكن - 11العمار رلم  - 14الوحدة رلم  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة ، بجهة : مدٌنة الفردوس 

 -العامرٌه  -حة الموات المسل

شركة  ،  الموارد    INNOPRO For Training & Project Managementإٌنو برو للتدرٌب وإدارة المشروعات  -  49

 البشرٌة

 الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة )فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة(

 اتادارة المشلروع

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

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

،لٌدت فى  511110111ي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول   ،رأس مالها   وٌجوز للشركة أن تشترن بؤ

 ، عن الموارد البشرٌة 12331برلم  21191113

 الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة )فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة(

 ادارة المشلروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2112لسنة  311مراعاه المرار الوزارى رلم  مع

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



 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

 - 14الوحدة رلم  -من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول ، بجهة : مدٌنة الفردوس  وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه

 مساكن - 11العمار رلم 

 -العامرٌه  -الموات المسلحة 

شركة  ،  أعماال شبٌهة    INNOPRO For Training & Project Managementإٌنو برو للتدرٌب وإدارة المشروعات  -  51

 تعاونها على تحمٌك بؤعمالها أو التً لد

غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله 

 طبما  

، عن أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها  12331برلم  21191113،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 تحمٌكعلى 

غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله 

 طبما  

 مساكن - 11العمار رلم  - 14الوحدة رلم  -ألحكام المانون . ، بجهة : مدٌنة الفردوس 

 -العامرٌه  -الموات المسلحة 

شركة  ،   الغرض: ابرام    HALCROWINTERNA       TIONALPARTNERSHIPهالكرو انتر ناشٌونال بارتنر شٌب  -  51

سبتمبر  27بتارٌخ  2للخدمات االستشارٌة لمٌناء الحاوٌات فى حوض سفن السخنة  -العمٌل والخبٌر االستشارى اتفالٌة الخدمات 

ٌذ خدمات التصمٌم ) الخدمات العادٌة ( ودعم المنالصات ودعم المكتب الرئٌسى ، ) وٌشارالٌها كاتفالٌة خدمات ( لتنف 2111

   2ومراجعة التصمٌم واالشراف على المولع ) الخدمات االختٌارٌة ( لمٌناء حوض الحاوٌات السخنة رلم 

  

االستشارى اتفالٌة الخدمات ، عن الغرض: ابرام العمٌل والخبٌر  12442برلم  21191131،لٌدت فى  11110111،رأس مالها     

) وٌشارالٌها كاتفالٌة خدمات ( لتنفٌذ  2111سبتمبر  27بتارٌخ  2للخدمات االستشارٌة لمٌناء الحاوٌات فى حوض سفن السخنة  -

خدمات التصمٌم ) الخدمات العادٌة ( ودعم المنالصات ودعم المكتب الرئٌسى ، ومراجعة التصمٌم واالشراف على المولع ) 

تماطع  -طرٌك الجٌش  -شارع مدحت الملٌجى  39، بجهة : مبنى  2ات االختٌارٌة ( لمٌناء حوض الحاوٌات السخنة رلم الخدم

 -صٌدناوى مع رشدى الدور االول لسم رمل اول 

شركة  ،   الغرض: ابرام    HALCROWINTERNA       TIONALPARTNERSHIPهالكرو انتر ناشٌونال بارتنر شٌب  -  52

سبتمبر  27بتارٌخ  2للخدمات االستشارٌة لمٌناء الحاوٌات فى حوض سفن السخنة  -والخبٌر االستشارى اتفالٌة الخدمات العمٌل 

) وٌشارالٌها كاتفالٌة خدمات ( لتنفٌذ خدمات التصمٌم ) الخدمات العادٌة ( ودعم المنالصات ودعم المكتب الرئٌسى ،  2111

   2) الخدمات االختٌارٌة ( لمٌناء حوض الحاوٌات السخنة رلم  ومراجعة التصمٌم واالشراف على المولع

  

، عن الغرض: ابرام العمٌل والخبٌر االستشارى اتفالٌة الخدمات  12442برلم  21191131،لٌدت فى  11110111،رأس مالها     

شارالٌها كاتفالٌة خدمات ( لتنفٌذ ) وٌ 2111سبتمبر  27بتارٌخ  2للخدمات االستشارٌة لمٌناء الحاوٌات فى حوض سفن السخنة  -

خدمات التصمٌم ) الخدمات العادٌة ( ودعم المنالصات ودعم المكتب الرئٌسى ، ومراجعة التصمٌم واالشراف على المولع ) 

 -اٌه اف  76لندن دبلٌو  -برون جرٌن -اٌلمز هاوس 43، بجهة :  2الخدمات االختٌارٌة ( لمٌناء حوض الحاوٌات السخنة رلم 

 جلتراان

 شركة الطاهر لتوزٌع الحدٌد ومواد البناء )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون -  53

، عن تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما   12338برلم  21191114،لٌدت فى  2411110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 ألحكام المانون

 -سٌدى جابر  -تنفٌذٌة. ، بجهة : تعاونٌات سموحة والئحته ال



 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

 شركة الطاهر لتوزٌع الحدٌد ومواد البناء )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  غرض الشركة هو : -  54

 توزٌع الحدٌد ومواد البناء وعموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسمح به لانونا.

 الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن.

حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة مع مراعاة أ

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

،لٌدت فى  2411110111ج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو   ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخار

 ، عن غرض الشركة هو : 12338برلم  21191114

 توزٌع الحدٌد ومواد البناء وعموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسمح به لانونا.

 الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن.

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

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 -سٌدى جابر  -ما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو ، بجهة : تعاونٌات سموحة غرضها فً مصر أو فً الخارج ، ك

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Shahisaشهٌصه للتجارة والتوزٌع   -  55

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، و

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

 تحمٌك

طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها    غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن

 ، عن غرض الشركة هو 12421برلم  21191128،لٌدت فى  111110111

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

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

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

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : ش 

 -لجمرن ا -مسجد جودة 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   AALY ALBAHARأعالى البحار للتجارة والتوزٌع  -  56

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.



 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

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 م الموانٌن المنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

، عن غرض  12416برلم  21191127،لٌدت فى  151111110111الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد   ،رأس مالها   

 الشركة هو

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121لتزم الشركه باحكام المانون رلم ت

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 )المٌدان سابما -( 5الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد ، بجهة : شارع محمود فهمى النمراشى شمة ) 

 -المنشٌه  -( 

 شركة  ،  الغذائٌة.   AALY ALBAHARأعالى البحار للتجارة والتوزٌع  -  57

 لمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح وا

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

 تحمٌك

أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها    غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها

 ، عن الغذائٌة. 12416برلم  21191127،لٌدت فى  151111110111

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

جه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي و

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : 

 ابما)المٌدان س -( 5شارع محمود فهمى النمراشى شمة ) 

 -المنشٌه  -( 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو : united shares for real stateشركة ٌونٌتٌد شٌرز للتسوٌك العمارى  -  58

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 فً استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 ح الطالة المتجددة.تركٌب و تورٌد ألوا

 ، عن غرض الشركة هو : 12286برلم  21191112،لٌدت فى  151110111عموم التصدٌر فٌما هو   ،رأس مالها   

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 طالة المتجددة.تركٌب و تورٌد ألواح ال

 -الرمل  -زٌزنٌا  - 19بالطابك االول علوى بالعمار رلم  3عموم التصدٌر فٌما هو ، بجهة : الشمة رلم 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  مسموح به لانونا. united shares for real stateشركة ٌونٌتٌد شٌرز للتسوٌك العمارى  -  59

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 وعات والفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلنإدارة المشر

 ، عن مسموح به لانونا. 12286برلم  21191112،لٌدت فى  151110111سواء كانت خدمٌه او   ،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121مانون رلم وال 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 فنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلنإدارة المشروعات وال

 -الرمل  -زٌزنٌا  - 19بالطابك االول علوى بالعمار رلم  3سواء كانت خدمٌه او ، بجهة : الشمة رلم 

ش.ذ.م.م   شركة  ،  ترفٌهٌة او رٌاضٌة او  united shares for real stateشركة ٌونٌتٌد شٌرز للتسوٌك العمارى  -  61

 تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى

 الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها

 مالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع.على نصف اج

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

 أن

 12286برلم  21191112فى ،لٌدت  151110111تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

 ، عن ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى

 الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها



 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

 الى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع.على نصف اجم

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

 أن

زٌزنٌا  - 19ول علوى بالعمار رلم بالطابك اال 3تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : الشمة رلم 

 -الرمل  -

ش.ذ.م.م   شركة  ،  وغٌرها التً تزاول أعماال  united shares for real stateشركة ٌونٌتٌد شٌرز للتسوٌك العمارى  -  61

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

، عن وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة  12286برلم  21191112،لٌدت فى  151110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 على تحمٌكبؤعمالها أو التً لد تعاونها 

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 -الرمل  -زٌزنٌا  - 19بالطابك االول علوى بالعمار رلم  3والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : الشمة رلم 

 ركة  ،  غرض الشركة هوبٌسٌنج لالعمال الهندسٌه   ش -  62

 تصمٌم و تشغٌل و تنفٌذ و االشراف علً المشروعات البترولٌه. -

 اعداد الدراسات و التصمٌم و تنفٌذ االعمال االلكترومٌكانٌكٌه و المشروعات الصناعٌه. -

 و الصرف الصحً.اعمال المماوالت العامه و المتكامله و المتخصصة بما فٌها اعمال البنٌه التحتٌه وتدوٌر المخلفات 

 الامة وتشغٌل مراكز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً المجاالت الهندسٌه

تمدٌم االستشارات الهندسٌه و أعمال التخطٌط العمرانً و تطوٌر المدن )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 12394برلم  21191121،لٌدت فى  11111110111

 تصمٌم و تشغٌل و تنفٌذ و االشراف علً المشروعات البترولٌه. -

 اعداد الدراسات و التصمٌم و تنفٌذ االعمال االلكترومٌكانٌكٌه و المشروعات الصناعٌه. -

 لصرف الصحً.اعمال المماوالت العامه و المتكامله و المتخصصة بما فٌها اعمال البنٌه التحتٌه وتدوٌر المخلفات و ا

 الامة وتشغٌل مراكز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً المجاالت الهندسٌه

 314تمدٌم االستشارات الهندسٌه و أعمال التخطٌط العمرانً و تطوٌر المدن )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -ش بن الجراح طرٌك الحرٌه 

 اده عبدالرإف حماده وشرٌكه   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .حم -  63

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  12342برلم  21191115،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها     

 -وم حمادة ك -الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شابور 

 علً السٌد سعد علً سلٌم ودمحم احمد ٌوسف زكٌر   شركة  ،  غرض الشركة  -  64

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الزجاج السٌكورٌت

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



 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

CPCR   عن غرض الشركة  12315برلم  21191119،لٌدت فى  3111110111  ،رأس مالها ، 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الزجاج السٌكورٌت

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

CPCR  خل عبد المادر مد -خلف المجزر االلً  -، بجهة : مرغم- 

 بٌسٌنج لالعمال الهندسٌه   شركة  ،  والدراسات -  65

 المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً

 مال والئحته التنفٌذٌة ( .من لانون سوق رأس ال 27مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

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

س وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها   ،رأ

 ، عن والدراسات 12394برلم  21191121،لٌدت فى  11111110111مالها   

 المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

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

ات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها ، بجهة : وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشرك

 -سٌدى جابر  -ش بن الجراح طرٌك الحرٌه  314

 بٌسٌنج لالعمال الهندسٌه   شركة  ،  على تحمٌك -  66

حكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  أل

 ، عن على تحمٌك 12394برلم  21191121،لٌدت فى  11111110111

 314غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -ش بن الجراح طرٌك الحرٌه 

مس فارما أون الٌن   شركة  ،  فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   أوبتٌ -  67

، عن فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة :  12411برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111

 -والهندسة المبنى االدارى بشركة المحارٌث  2الوحدة رلم 

 -مٌناء البصل  -المبارى 

 أوبتٌمس فارما أون الٌن   شركة  ،  غرض الشركة هو -  68

 ادارة الصٌدلٌات.

 تجارة وتوزٌع وتسوٌك االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستلزمات الطبٌة.

 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممروءه و المرئٌه.

 ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحك

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

 تحمٌك



 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

،  12411برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111ن تندمج   ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أ

 عن غرض الشركة هو

 ادارة الصٌدلٌات.

 تجارة وتوزٌع وتسوٌك االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستلزمات الطبٌة.

 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممروءه و المرئٌه.

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

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

 تحمٌك

 -المبنى االدارى بشركة المحارٌث والهندسة  2، بجهة : الوحدة رلم  غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج

 -مٌناء البصل  -المبارى 

 أثٌنا ترٌد   شركة  ،  غرض الشركة هو -  69

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا .

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121الشركه باحكام المانون رلم تلتزم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 انٌن المنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام المو

 ، عن غرض الشركة هو 12381برلم  21191121،لٌدت فى  21111110111تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات   ،رأس مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا .

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 م الموانٌن المنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

 -كفر الدوار  -تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات ، بجهة : شارع المنال المتفرع من المدخل الجدٌد 

 دعبول للمالبس و االزٌاء الجاهزه   شركة  ،  غرض الشركة هو -  71

 تجاره المالبس الجاهزه

 لسارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

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

 تحمٌك

ا بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمه

 ، عن غرض الشركة هو 12433برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111



 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

 تجاره المالبس الجاهزه

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

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

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -ش جمال عبد الناصر عماره تمسٌم شوسه  - 1المحل رلم 

 -المنتزه  -العصافره 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو : Miamy Marketشركة مٌامً ماركت  -  71

 تجارة وبٌع وتوزٌع المواد الغذائٌة.

ز للشركة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجو

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 ، عن غرض الشركة هو : 12285برلم  21191112،لٌدت فى  111110111ئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   وال

 تجارة وبٌع وتوزٌع المواد الغذائٌة.

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

 أن

مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تكون لها 

 تحمٌك

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 -الدخٌله  -العجمً  -الهانوفٌل  -هة : ش الحنفٌة والئحته التنفٌذٌة. ، بج

 شركة المشرق العربى للنشر والتوزٌع والخدمات العامة )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  غرض الشركة هو : -  72

 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممروءه و المرئٌه.-

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 هاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرض

برلم  21191113،لٌدت فى  1511110111من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو : 12324

 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممروءه و المرئٌه.-



 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

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.عموم 

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

طرٌك االسكندرٌة الماهرة  33الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا ، بجهة : بالعمار الكائن بالكٌلو  من

 -العامرٌه  -العامرٌة  -الصحراوى امام المركز الدولى للتدرٌب 

 رضشركة المشرق العربى للنشر والتوزٌع والخدمات العامة )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  الغ -  73

 الوساطة فى انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الغٌر حكومٌة .

 نشر وتوزٌع الكتب.

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

 أن

ت وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركا

 تحمٌك

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 ، عن الغرض 12324م برل 21191113،لٌدت فى  1511110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 الوساطة فى انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الغٌر حكومٌة .

 نشر وتوزٌع الكتب.

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

 أن

الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من 

 تحمٌك

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

العامرٌة  -طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوى امام المركز الدولى للتدرٌب  33و والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : بالعمار الكائن بالكٌل

 -العامرٌه  -

رحاب رمضان البٌومى السٌد البٌومى وشركاها   شركة  ،  جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو  -  74

 التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 المزارع السمكٌة . إلامة

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

، عن جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج  12356برلم  21191116،لٌدت فى  12119810111،رأس مالها   

 ٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.السالالت أو التفر

 إلامة المزارع السمكٌة .



 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

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى السكنى االول  - 162بجهة : العمار رلم 

 عادل ابوالحسن دمحم وشركاه   شركة  ،  غرض الشركة  -  75

 الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى عملٌات الحمن المجهرى وأطفال األنابٌب والسونار رباعى األبعاد وجراحة المناظٌر

 ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً  11وعالج أمراض الذكورة واللٌزر والتغذٌة العالجٌة بشرط أن تمدم 

 أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

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

 ، عن غرض الشركة  12392برلم  21191121،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 بى متخصص فى عملٌات الحمن المجهرى وأطفال األنابٌب والسونار رباعى األبعاد وجراحة المناظٌرالامة وتشغٌل مركز ط

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة 11وعالج أمراض الذكورة واللٌزر والتغذٌة العالجٌة بشرط أن تمدم 

 أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

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

 -سٌدى جابر  -بولكلى  -شارع النهضه  3ب تنظٌم شارع مصطفى كامل و 1أ.101بجهة : العمار رلم 

 حسن السعٌد عبد الحً عٌاد و شرٌكته   شركة  ،  غرض الشركة  -  76

 مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة الامة وتشغٌل

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

 ، عن غرض الشركة  12332برلم  21191113،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة

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

 -سٌدى جابر  -جرٌن بالزا  -خلف نادي النصر  -بجهة : عماره المستشارٌن 

 وشركاهما   شركة  ،  غرض الشركة  حلمى دمحم عبد الرحٌم دمحم حلمى الفار و ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد عٌنو -  77

 الامة وتشغٌل مطبعة لطبع وتجهٌز كافة انواع المطبوعات وتصنٌع مواد التعبئة والتغلٌف.

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

 ، عن غرض الشركة  12376برلم  21191121ٌدت فى ،ل 61111110111،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مطبعة لطبع وتجهٌز كافة انواع المطبوعات وتصنٌع مواد التعبئة والتغلٌف.

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

 -)حالٌا( وسابما منطمة نجع ابو رجٌع شٌاخة زاوٌة عبد المادر  1811خلف توكٌل نٌسان شارع  26بجهة : الكٌلو 

 -العامرٌه  - 26بحرى طرق اسكندرٌة الماهرة الصحراوي الكٌلو  2351بشارع 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،   غرض الشركة هو : BLUE LOTUS PHARMAشركة بلو لوتس فارما  -  78

 ل وتؤجٌر الصٌدلٌاتالامة وادارة وتشغٌ-1

 تجارة وتسوٌك وتوزٌع وتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستلزمات الطبٌة ومستلزمات الصٌدلٌات ومستحضرات التجمٌل-2



 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

 والمكمالت الغذائٌةوالتصنٌع لدي الغٌر لكل ما سبك

 ٌةتورٌد وتوزٌع االدوٌة والمستلزمات الطبٌة للمستشفٌات والصٌدلٌات والمراكز الطب-3

 تصنٌع وتجارة اضافات االعالف والمبٌدات الحشرٌة-4

 عموم التصدٌر-5

 11111110111فى شان سجل   ،رأس مالها    1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ، عن غرض الشركة هو : 12311برلم  21191116،لٌدت فى 

 الامة وادارة وتشغٌل وتؤجٌر الصٌدلٌات-1

 تجارة وتسوٌك وتوزٌع وتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستلزمات الطبٌة ومستلزمات الصٌدلٌات ومستحضرات التجمٌل-2

 والمكمالت الغذائٌةوالتصنٌع لدي الغٌر لكل ما سبك

 ٌدلٌات والمراكز الطبٌةتورٌد وتوزٌع االدوٌة والمستلزمات الطبٌة للمستشفٌات والص-3

 تصنٌع وتجارة اضافات االعالف والمبٌدات الحشرٌة-4

 عموم التصدٌر-5

 -فى شان سجل ، بجهة : شمة بالدور الخامس  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -غربً بكوم حمادة  -من ش الثورة 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  المستوردٌن وتنظٌم اعمال BLUE LOTUS PHARMA شركة بلو لوتس فارما -  79

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

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

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 ، عن المستوردٌن وتنظٌم اعمال 12311برلم  21191116،لٌدت فى  11111110111غرضها   ،رأس مالها   

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وٌجوز للشركة مع مراعاة أحكام ا

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 -غربً بكوم حمادة  -من ش الثورة  -س غرضها ، بجهة : شمة بالدور الخام

ش.ذ.م.م   شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج  BLUE LOTUS PHARMAشركة بلو لوتس فارما  -  81

 فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون



 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

، عن فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز  12311برلم  21191116،لٌدت فى  11111110111والئحته التنفٌذٌة  ،رأس مالها   

 لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 -غربً بكوم حمادة  -من ش الثورة  -والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : شمة بالدور الخامس 

 سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم، وتجارة وبٌع المواشً.أثٌنا ترٌد   شركة  ،   -  81

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

 الامة وتشغٌل المجازر االلٌة.

 البٌطرٌة. إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة -

 إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األعالف وخاماتها وإضافات األعالف واألسمدة. -

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

سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن ، عن  12381برلم  21191121،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها   

 أو اللحوم، وتجارة وبٌع المواشً.

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

 الامة وتشغٌل المجازر االلٌة.

 إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البٌطرٌة. -

 إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األعالف وخاماتها وإضافات األعالف واألسمدة. -

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

 -كفر الدوار  -رع من المدخل الجدٌد بجهة : شارع المنال المتف

 شركة  ،  غرض الشركةهو   New Tech For Digital Solutionsنٌوتن للحلول الرلمٌة  -  82

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 د البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواع -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

، عن  12313برلم  21191119،لٌدت فى  111110111نظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها   ،رأس مالها   إنتاج وتطوٌر ال -

 غرض الشركةهو

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 ت ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانا -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -



 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

سٌدي بشر  -سابما (  41شارع أحمد بركات )  69جة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها ، بجهة : العمار رلم إنتاج وتطوٌر النظم المدم -

 -المنتزه  -بحري 

 شركة  ،  .   New Tech For Digital Solutionsنٌوتن للحلول الرلمٌة  -  83

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 و تداول البٌاناتتنفٌذ و ادارة شبكات نمل  -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

 وٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمًاألنشطة المتعلمة بتح -

 والثمافً والفنً.

 ، عن . 12313برلم  21191119،لٌدت فى  111110111مع   ،رأس مالها   

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 البٌاناتتنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول  -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

 األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً -

 والثمافً والفنً.

 -المنتزه  -سٌدي بشر بحري  -سابما (  41شارع أحمد بركات )  69مع ، بجهة : العمار رلم 

شركة  ،  مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة    New Tech For Digital Solutionsنٌوتن للحلول الرلمٌة  -  84

 وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 لد

ى تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن تعاونها عل

 طبما  

، عن مراعاة أحكام الموانٌن  12313برلم  21191119،لٌدت فى  111110111ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .  ،رأس مالها   

 بشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .واللوائح والمرارات السارٌة و

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

 لد

فة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السال

 طبما  



 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

 -المنتزه  -سٌدي بشر بحري  -سابما (  41شارع أحمد بركات )  69ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : العمار رلم 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   New era Technology L.L.Cنٌو ارا تكنولوجً  -  85

 صمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والت -

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال البٌانات  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

،  12451برلم  21191131،لٌدت فى  3511110111إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها   ،رأس مالها    -

 عن غرض الشركة هو

 برمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم لل -

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 اسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال البٌانات علً الح -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

 211شمة  1إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها ، بجهة : ش دمحم باشا محسن عمارات السالم عمارة  -

 -اول الرمل  -

 شركة  ،  .   New era Technology L.L.Cنٌو ارا تكنولوجً  -  86

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

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

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ، عن . 12451برلم  21191131دت فى ،لٌ 3511110111

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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



 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

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

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : ش 

 211شمة  1 باشا محسن عمارات السالم عمارة دمحم

 -اول الرمل  -

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Memex Egyptمٌمكس اٌجٌبت  -  87

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا  .

 ٌن وتنظٌم اعمالفى شان سجل المستورد 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

ستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة.   ،رأس مالها   استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لال

 ، عن غرض الشركة هو 12399برلم  21191122،لٌدت فى  21111110111

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا  .

 وتنظٌم اعمال فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

زراع. واستزراع األراضً المستصلحة. ، بجهة : العمار رلم استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالست

 شارع أحمد -أ الدور األول ٌمٌن الصاعد  4

 -الرمل  -سان ستٌفانو  -الشجاعة حالٌا   -شكري سابما  

 شركة  ،  أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك   Memex Egyptمٌمكس اٌجٌبت  -  88

فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو 

 ، عن أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 12399برلم  21191122،لٌدت فى  21111110111

ا أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌه

 شارع أحمد -أ الدور األول ٌمٌن الصاعد  4العمار رلم 

 -الرمل  -سان ستٌفانو  -الشجاعة حالٌا   -شكري سابما  

 شركة  ،  وٌشترط فً   Memex Egyptمٌمكس اٌجٌبت  -  89

 ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 التجارة العامة.



 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

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

،لٌدت فى  21111110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول   ،رأس مالها   

 ، عن وٌشترط فً 12399برلم  21191122

 اتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعه

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 التجارة العامة.

 ن اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دو

أ الدور األول ٌمٌن الصاعد  4وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول ، بجهة : العمار رلم 

 شارع أحمد -

 -الرمل  -سان ستٌفانو  -عة حالٌا  الشجا -شكري سابما  

 ال عمارة جروب للخدمات التعلٌمٌة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  91

 انشاء او اداره او تشغٌل المدارس.

 انشاء الجامعات.

 الامة و تشغٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة.-

 ستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً م

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

،لٌدت فى  1111110111ات والحوافز الوارده   ،رأس مالها   عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمان

 ، عن غرض الشركة هو 12312برلم  21191119

 انشاء او اداره او تشغٌل المدارس.

 انشاء الجامعات.

 الامة و تشغٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة.-

 ل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستم

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 -المنتزه  -مٌامى  -والحوافز الوارده ، بجهة : شارع محمود سلٌم عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات 

 ال عمارة جروب للخدمات التعلٌمٌة   شركة  ،  به وبالئحته التنفٌذٌة. -  91

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  ،رأس مالها   

 ، عن به وبالئحته التنفٌذٌة. 12312برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . ، بجهة : شارع 

 -المنتزه  -مٌامى  -محمود سلٌم 



 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

 .م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو :ش.ذ Media Streamsشركة مٌدٌا سترٌمز  -  92

 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممروءه و المرئٌه.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌماهو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.

 التسوٌك اإلعالنً وأعمال الوساطة والوكالة وتمدٌم الخدمات التسوٌمٌة للمشروعات واألسواق التجارٌة.

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفالت )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 التوكٌالت التجارٌة وخدمات الفرنشاٌز فً مجال الدعاٌة واإلعالن.

 12287برلم  21191112،لٌدت فى  1111110111والمانون   ،رأس مالها    1982لسنه  121شركه باحكام المانون رلم تلتزم ال

 ، عن غرض الشركة هو :

 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممروءه و المرئٌه.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌماهو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.

 لتسوٌك اإلعالنً وأعمال الوساطة والوكالة وتمدٌم الخدمات التسوٌمٌة للمشروعات واألسواق التجارٌة.ا

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفالت )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 التوكٌالت التجارٌة وخدمات الفرنشاٌز فً مجال الدعاٌة واإلعالن.

 -الرمل  -الناصرٌة  -الرابعة  -والمانون ، بجهة : شارع بطل السالم  1982لسنه  121ركه باحكام المانون رلم تلتزم الش

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1982لسنه  121ش.ذ.م.م   شركة  ،  رلم  Media Streamsشركة مٌدٌا سترٌمز  -  93

 اعمال

 حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى 

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  ،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121، عن رلم  12287برلم  21191112،لٌدت فى  1111110111

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 منظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ال

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . ، بجهة : شارع 

 -الرمل  -الناصرٌة  -الرابعة  -بطل السالم 

سالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  شركة الرٌحان الدارة الكافتٌرٌات )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  تندمج فً الهٌئات ال -  94

 ألحكام المانون

، عن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو  12351برلم  21191116،لٌدت فى  111110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 -لسم المنتزة ثان  -العصافرة بحرى  - 511والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : ش اطلس سابما ش 

 شركة الرٌحان الدارة الكافتٌرٌات )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  غرض الشركة هو : -  95

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات والعاب البالي ستٌشن -1



 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

 تحضٌر وبٌع المشروبات الساخنة والباردة )فٌما عدا الكحولٌة( والجاتوهات -2

ع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة م

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

، عن  12351برلم  21191116،لٌدت فى  111110111و فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن   ،رأس مالها   غرضها فً مصر أ

 غرض الشركة هو :

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات والعاب البالي ستٌشن -1

 تحضٌر وبٌع المشروبات الساخنة والباردة )فٌما عدا الكحولٌة( والجاتوهات -2

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

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 -لسم المنتزة ثان  -العصافرة بحرى  - 511أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن ، بجهة : ش اطلس سابما ش غرضها فً مصر 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Brixelleبرٌكسل  -  96

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء وخاصة الطوب االسمنتً الخرسانً واالنترلون والبالط واالحجار بكافة انواعهم

 لهمواشكا

 التجارة العامة والتوزٌع وخاصة تجارة وتوزٌع مواد ومهمات البناء بكافة انواعهم واشكالهم

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 21191127،لٌدت فى  3111110111كاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها   ،رأس مالها   الو

 ، عن غرض الشركة هو 12419برلم 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء وخاصة الطوب االسمنتً الخرسانً واالنترلون والبالط واالحجار بكافة انواعهم

 واشكالهم

 ارة العامة والتوزٌع وخاصة تجارة وتوزٌع مواد ومهمات البناء بكافة انواعهم واشكالهمالتج

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

عبد المادر امام االمن  -جارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها ، بجهة : طرٌك البتروكٌماوٌات الوكاله الت

 -المركزي 



 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

 -العامرٌة 

 شركة  ،  إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها   Brixelleبرٌكسل  -  97

 لمنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ا

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

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

 تحمٌك

ها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرض

 ، عن إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها 12419برلم  21191127،لٌدت فى  3111110111

 نٌن المنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموا

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

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

 كتحمٌ

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -عبد المادر امام االمن المركزي  -طرٌك البتروكٌماوٌات 

 -العامرٌة 

انترناشٌونال جولدن فارما جروب ش ذ م م   شركة  ،  غرض الشركة اصبح / تورٌد مستلزمات طبٌة وتصنٌعها لدى الغٌر  -  98

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة. وٌجوز للشركة 

بؤي وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال  شبٌهه بؤعمالها او التً لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن 

على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

، عن غرض الشركة اصبح / تورٌد  12426برلم  21191128،لٌدت فى  511110111المانون والئحتة التنفذٌة  ،رأس مالها   

مستلزمات طبٌة وتصنٌعها لدى الغٌر مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 

الشركات وغٌرها التً تزاول  لممارسة هذة االنشطة. وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن بؤي وجه من الوجوة مع

اعماال  شبٌهه بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او 

شهر العسل -سالم ش ال -تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفذٌة ، بجهة : شمه بالدور االرضى برج الندى 

 -الدخٌله  -البٌطاشى -

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Egyptian Servicesخدمات المصرٌٌن  -  99

 إدارة المشروعات فٌما عدا الفندلٌة ، واإلشراف على تنفٌذها.

 اجراءات الترخٌص بهابشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و  2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

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

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

 تحمٌك

 ، عن غرض الشركة هو 12416برلم  21191123،لٌدت فى  111110111رضها فً مصر أو فً الخارج   ،رأس مالها   غ

 إدارة المشروعات فٌما عدا الفندلٌة ، واإلشراف على تنفٌذها.

 ءات الترخٌص بهابشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجرا 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 



 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

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

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

 تحمٌك

 -الدخٌله -خلف معرض األحمدي  -فً مصر أو فً الخارج ، بجهة : شارع األحمدي  غرضها

شركة  ،  ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما     Egyptian Servicesخدمات المصرٌٌن  -  111

، عن ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها  12416برلم  21191123،لٌدت فى  111110111ألحكام المانون  ،رأس مالها   

 -الدخٌله -خلف معرض األحمدي  -أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون ، بجهة : شارع األحمدي 

 شركة  ،  السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .   Health Advisorsهٌلث ادفٌزورس   -  111

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

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

، عن السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  12451برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111

. 

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

 تحمٌك

ج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندم

 -الرمل  -لوران  -طرٌك الجٌش 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Health Advisorsهٌلث ادفٌزورس   -  112

 تمدٌم دراسات الجدوى والدراسات التسوٌمٌة واإلشراف على تنفٌذ المشروعات. -

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2112لسنة  311ى رلم مع مراعاه المرار الوزار

 الامة وتشغٌل وادارة المراكز الطبٌة.

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 ونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبةتمدٌم االستشارات العلمٌة واالدارٌة والهندسٌة )فٌما عدا االستشارات المان

 ، عن غرض الشركة هو 12451برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111زٌادة رأس المال واالستحواذ   ،رأس مالها   

 تمدٌم دراسات الجدوى والدراسات التسوٌمٌة واإلشراف على تنفٌذ المشروعات. -

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الامة وتشغٌل وادارة المراكز الطبٌة.

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 تمدٌم االستشارات العلمٌة واالدارٌة والهندسٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة

 -الرمل  -لوران  -زٌادة رأس المال واالستحواذ ، بجهة : طرٌك الجٌش 

مالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة شركة  ،  وكذا االستشارات ال   Health Advisorsهٌلث ادفٌزورس   -  113

 فً مجال األوراق المالٌة



 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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المنصوص علٌها فً المادة 

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121كه باحكام المانون رلم تلتزم الشر

،لٌدت فى  1111110111الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول   ،رأس مالها   

 لٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة، عن وكذا االستشارات الما 12451برلم  21191131

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المنصوص علٌها فً المادة 

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121باحكام المانون رلم  تلتزم الشركه

 -الرمل  -لوران  -الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول ، بجهة : طرٌك الجٌش 

 ،  على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها  شركة   Health Advisorsهٌلث ادفٌزورس   -  114

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 التورٌدات العمومٌة.

 تصنٌع األدوٌة البشرٌة واألمصال ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات الطبٌة لدى الغٌر.

 امة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .إلامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو الع

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة .

عن  ، 12451برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 التورٌدات العمومٌة.

 تصنٌع األدوٌة البشرٌة واألمصال ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات الطبٌة لدى الغٌر.

 مة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .إلامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العا

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة .

 -الرمل  -لوران  -وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : طرٌك الجٌش 

 لالستثمار واستصالح االراضً   شركة  ،  غرض الشركة هونسٌم الصباح  -  115

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 االستزراع هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 ولٌس الري بطرٌك الغمر



 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

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

 االستثمار العمارى وٌشمل بٌع وشراء االراضى والمشاركة والبناء علٌها.

 ، عن غرض الشركة هو 12319برلم  21191118،لٌدت فى  1111110111على الشركة إفراد حسابات   ،رأس مالها   

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 الح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستص

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 االستثمار العمارى وٌشمل بٌع وشراء االراضى والمشاركة والبناء علٌها.

 -سٌدى بشر  -لشركة إفراد حسابات ، بجهة : شارع دمحم نجٌب على ا

نسٌم الصباح لالستثمار واستصالح االراضً   شركة  ،  مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار  -  116

 والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

لممارسة هذه األنشطة .  ،رأس مالها   مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة 

، عن مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته  12319برلم  21191118،لٌدت فى  1111110111

 التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72ر رلم الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثما

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

ارع مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . ، بجهة : ش

 -سٌدى بشر  -دمحم نجٌب 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   UNI FOODSٌونً فودز للصناعة والتجارة )أبناء دمحم عمر خلٌفة(  -  117

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف وفرز وغربلة وتدرٌج وتصنٌف وجرش وضرب وطحن وخلط وكبس المحاصٌل

 الزراعٌة واألعالف والبمولٌات والحبوب.

 التورٌدات العمومٌة.

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عد إلتزام

 ، مع والئحته التنفٌذة 2117لسنة  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

، عن غرض  12318برلم  21191111،لٌدت فى  21111110111عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار   ،رأس مالها   

 الشركة هو

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف وفرز وغربلة وتدرٌج وتصنٌف وجرش وضرب وطحن وخلط وكبس المحاصٌل

 الزراعٌة واألعالف والبمولٌات والحبوب.



 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

 التورٌدات العمومٌة.

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عد إلتزام

 ، مع والئحته التنفٌذة 2117لسنة  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 -ابو حمص  -الجزٌرة بسنتواي  -عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار ، بجهة : العمار ملن / عمر خلٌفة 

شركة  ،  المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده    UNI FOODSٌونً فودز للصناعة والتجارة )أبناء دمحم عمر خلٌفة(  -  118

 بمانون اإلستثمار وبالئحته التنفٌذٌة.

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

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

 لد

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

 طبما  

، عن المشار إلٌه  12318برلم  21191111،لٌدت فى  21111110111انون والئحته التنفٌذٌة .  ،رأس مالها   ألحكام الم

 بالضمانات والحوافز الوارده بمانون اإلستثمار وبالئحته التنفٌذٌة.

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

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

 لد

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

 طبما  

 -ابو حمص  -الجزٌرة بسنتواي  -كام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : العمار ملن / عمر خلٌفة ألح

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو : Full Shieldشركة فول شٌلد  -  119

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 ل تصمٌم وانتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .أعما -

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

 أن

شترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً   ،رأس مالها   تكون لها مصلحة أو ت

 ، عن غرض الشركة هو : 12291برلم  21191113،لٌدت فى  1811110111

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 مٌم وانتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .أعمال تص -

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

 أن

بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً ، بجهة : ش  تكون لها مصلحة أو تشترن

 -سٌدى جابر  -سموحة  -فٌكتور عمانوٌل 



 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

 شركة ناٌل بان جروب لإلستثمار التجاري )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  غرض الشركة هو : -  111

 .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة. -

 التسوٌك لمستلزمات الضٌافة السٌاحٌة. -

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

 أن

ماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أع

 تحمٌك

،لٌدت  1111110111غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو : 12431برلم  21191129فى 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. -

 التورٌدات العمومٌة. -

 التسوٌك لمستلزمات الضٌافة السٌاحٌة. -

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

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 B -نموذج  213غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها ، بجهة : الشمة رلم 

 -الرمل  -الرابعة الناصرٌة طرٌك اسكندرٌة الماهرة الزراعً  -سموحة  -عمارات إتحاد شباب الصٌادلة  العمار -الدور الثانً 

 شركة ناٌل بان جروب لإلستثمار التجاري )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون -  111

، عن أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام  12431برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 المانون

الرابعة  -سموحة  -العمار عمارات إتحاد شباب الصٌادلة  -الدور الثانً  B -نموذج  213والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : الشمة رلم 

 -الرمل  -الناصرٌة طرٌك اسكندرٌة الماهرة الزراعً 

 ة الشمسٌة )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  غرض الشركة هو :شركة توب الٌن للطال -  112

 تورٌد وتركٌب ألواح الطالة الشمسٌة. -

 تورٌد وتركٌب محطات التحكم اآللً. -

 تورٌد وتركٌب المعدات المٌكانٌكٌة. -

 تورٌدات مستلزمات الطالة المتجددة. -

 راع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستز

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع



 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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

، عن  12388برلم  21191121،لٌدت فى  51110111. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء   ،رأس مالها   

 غرض الشركة هو :

 تورٌد وتركٌب ألواح الطالة الشمسٌة. -

 تورٌد وتركٌب محطات التحكم اآللً. -

 تورٌد وتركٌب المعدات المٌكانٌكٌة. -

 تورٌدات مستلزمات الطالة المتجددة. -

 زراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واست

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 مٌناء البصل -األرضً الدور  -أمام بنزٌنة موبٌل  -. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء ، بجهة : ش المكس 

لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351شركة توب الٌن للطالة الشمسٌة )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  رلم  -  113

2118 

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

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

ولرار رئٌس  2117لسنة  351، عن رلم  12388برلم  21191121،لٌدت فى  51110111ذٌة.  ،رأس مالها   والئحته التنفٌ

 2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

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

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 مٌناء البصل -الدور األرضً  -أمام بنزٌنة موبٌل  -ذٌة. ، بجهة : ش المكس والئحته التنفٌ

 شركة أى جى إتش مانجمنت )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  غرض الشركة هو : -  114

 والت والامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات )عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤك

 التٌن اواى.

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 



 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

 ضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غر

،  12363برلم  21191117،لٌدت فى  111110111من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة   ،رأس مالها   

 عن غرض الشركة هو :

 والامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات )عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت 

 التٌن اواى.

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 -سٌدى جابر  -ابراج جرٌن تاورز  -ن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة ، بجهة : شارع العشرٌن م

 شركة أى جى إتش مانجمنت )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  لهذا الغرض -  115

 عموم التورٌدات.

 تجارة وبٌع وتوزٌع المواد الغذائٌة والحاصالت الزراعٌة.

 ز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.الامة وتشغٌل مرك

 تورٌد وتركٌب االالت والمعدات والتجهٌزات والحاسبات االلٌة للمنشآت.

 الامة و تشغٌل و ادارة المحالت التجارٌة.

 الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة.

صدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط است

 أن

 ، عن لهذا الغرض 12363برلم  21191117،لٌدت فى  111110111تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه   ،رأس مالها   

 عموم التورٌدات.

 تجارة وبٌع وتوزٌع المواد الغذائٌة والحاصالت الزراعٌة.

 وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة. الامة وتشغٌل مركز العداد

 تورٌد وتركٌب االالت والمعدات والتجهٌزات والحاسبات االلٌة للمنشآت.

 الامة و تشغٌل و ادارة المحالت التجارٌة.

 الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة.

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

 أن

 -سٌدى جابر  -ابراج جرٌن تاورز  -تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه ، بجهة : شارع العشرٌن 

،  من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو شركة أى جى إتش مانجمنت )ش.ذ.م.م(   شركة   -  116

 التً لد تعاونها على تحمٌك



 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

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

، عن من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً  12363برلم  21191117،لٌدت فى  111110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 -سٌدى جابر  -ابراج جرٌن تاورز  -فٌذٌة. ، بجهة : شارع العشرٌن والئحته التن

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو :  FRESH FROSTشركة فرٌش فروست  -  117

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 المماوالتعموم 

، عن  12415برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة   ،رأس مالها   

 غرض الشركة هو :

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982 لسنه 121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 والتعموم المما

 عمارات البارون -استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة ، بجهة : ش البرت االول 

ش.ذ.م.م   شركة  ،  التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً   FRESH FROSTشركة فرٌش فروست  -  118

 المستصلحة. وٌشترط فً

 تصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االس

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 لحساب الغٌربٌع وتمسٌم االراضً والبناء علٌها بغرض البٌع او التاجٌر لحساب الشركةاو 

 21191123،لٌدت فى  21111110111مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار   ،رأس مالها   

 ، عن التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً 12415برلم 

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع



 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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 بناء علٌها بغرض البٌع او التاجٌر لحساب الشركةاو لحساب الغٌربٌع وتمسٌم االراضً وال

 عمارات البارون -مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار ، بجهة : ش البرت االول 

ة . وٌجوز للشركة ش.ذ.م.م   شركة  ،  التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشط  FRESH FROSTشركة فرٌش فروست  -  119

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 مانونغرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام ال

، عن التراخٌص الالزمة لممارسة هذه  12415برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111والئحته التنفٌذٌة  ،رأس مالها   

 األنشطة . وٌجوز للشركة أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 حمٌكت

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 عمارات البارون -والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : ش البرت االول 

 ت الداخلٌة وأنظمة أجهزةش.ذ.م.م   شركة  ،  والسٌرفرا Blue Tech Solutionشركة بلو تن سلٌوشن  -  121

 ( اإلنذار وأجهزة إطفاء الحرٌك وأنظمة المعلوماتITبنظام الشبكات الداخلٌة دون إستخدام اإلنترنت. )

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 اعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لو -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

، عن  12319برلم  21191111،لٌدت فى  111110111إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة   ،رأس مالها    -

 اخلٌة وأنظمة أجهزةوالسٌرفرات الد

 ( اإلنذار وأجهزة إطفاء الحرٌك وأنظمة المعلوماتITبنظام الشبكات الداخلٌة دون إستخدام اإلنترنت. )

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 لبٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد ا -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 -سٌدى جابر  -كلٌوباترا حمامات  -إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة ، بجهة : ش ولً الدٌن ٌكن  -

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  . Blue Tech Solutionلٌوشن شركة بلو تن س -  121

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -



 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

دار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  ،رأس مالها   مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استص

 ، عن . 12319برلم  21191111،لٌدت فى  111110111

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . ، بجهة : ش 

 -سٌدى جابر  -كلٌوباترا حمامات  -ولً الدٌن ٌكن 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو : Blue Tech Solutionشركة بلو تن سلٌوشن  -  122

 مومٌة.التورٌدات الع

 المماوالت العامة.

 تمدٌم االستشارات الفنٌة فً كافة المجاالت )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة

 مالٌة المنصوصرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق ال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27علٌها فً المادة 

،لٌدت  111110111تورٌد وتركٌب وأعمال التوصٌل والبرمجة ألنظمة المرالبة الداخلٌة والشبكات والسنتراالت   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو : 12319برلم  21191111فى 

 التورٌدات العمومٌة.

 المماوالت العامة.

 تمدٌم االستشارات الفنٌة فً كافة المجاالت )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة

 لمنصوصرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة ا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27علٌها فً المادة 

كلٌوباترا  -تورٌد وتركٌب وأعمال التوصٌل والبرمجة ألنظمة المرالبة الداخلٌة والشبكات والسنتراالت ، بجهة : ش ولً الدٌن ٌكن 

 -سٌدى جابر  -حمامات 

 G S for engineering services and industrialت الصناعٌةشركة جى أس للخدمات الهندسٌة واالنشاءا -  123

construction   . )  ،  ش.ذ.م.م   شركة 

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ،رأس مالها   

 .، عن (  12289برلم  21191113،لٌدت فى  6111110111

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، بجهة : عمارة 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -( من شارع النصر 1الحسناء شارع ) 

 G S for engineering services and industrialشركة جى أس للخدمات الهندسٌة واالنشاءات الصناعٌة -  124

construction   : ش.ذ.م.م   شركة  ،   غرض الشركة هو 

 مماوالت اعمال تورٌد وتركٌب وتصمٌم كافة االعمال المتعلمة باالعمال الكهرومٌكانٌكٌة -1

 مماوالت عمومٌة متكاملة -2



 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

 التورٌدات العمومٌة -3

 انونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأستمدٌم االستشارات الهندسٌة والفنٌة)فٌما عدا االستشارات الم

 المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

برلم  21191113،لٌدت فى  6111110111من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة   ،رأس مالها    27علٌها فً المادة 

 ، عن غرض الشركة هو : 12289

 مماوالت اعمال تورٌد وتركٌب وتصمٌم كافة االعمال المتعلمة باالعمال الكهرومٌكانٌكٌة -1

 مماوالت عمومٌة متكاملة -2

 التورٌدات العمومٌة -3

 واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأستمدٌم االستشارات الهندسٌة والفنٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة 

 المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 -سموحة  -( من شارع النصر 1من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : عمارة الحسناء شارع )  27علٌها فً المادة 

 -سٌدى جابر 

 هاى الٌكترٌن   شركة  ،  غرض الشركة هو -  125

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزه الكهربائٌه وااللكترونٌات.

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

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

 لد

ما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، ك

 طبما  

 ، عن غرض الشركة هو 12339برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .  ،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزه الكهربائٌه وااللكترونٌات.

 عاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .مع مرا

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

 لد

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

 طبما  

 -العامرٌه  -النهضة  -( تمسٌم ابو سمبل  29و  28ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : وممرها االدارى بالعمار رلم ) 

 اجات )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  غرض الشركة هو :شركة الفٌروز الدارة واستغالل الشواطىء والجر -  126

 . عموم المماوالت واالشغال العامه .1

 .االستثمار العماري وٌشمل شراء االراضً وتمسٌمها ومدها بالمرافك وتهٌئتها اللامه المنشات علٌها علً اختالفها وذلن بهدف 2



 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

 اعادة البٌع او البناء او التاجٌر او االداره .

 ل المنشؤت والمري السٌاحٌة والشواطىء والمطاعم والمماهى والكافٌترٌات ولاعات االفراح. ادارة واستغال3

 والكازٌنوهات والعاب المالهى.

 . اعداد وتورٌد الوجبات الغذائٌة4

 . تجهٌز الشواطىء بااللعاب المائٌة و كافة مستلزماتها .5

 ، عن غرض الشركة هو : 12361برلم  21191116،لٌدت فى  511110111. ادارة و استغالل   ،رأس مالها   6

 . عموم المماوالت واالشغال العامه .1

 .االستثمار العماري وٌشمل شراء االراضً وتمسٌمها ومدها بالمرافك وتهٌئتها اللامه المنشات علٌها علً اختالفها وذلن بهدف 2

 اعادة البٌع او البناء او التاجٌر او االداره .

 لمنشؤت والمري السٌاحٌة والشواطىء والمطاعم والمماهى والكافٌترٌات ولاعات االفراح. ادارة واستغالل ا3

 والكازٌنوهات والعاب المالهى.

 . اعداد وتورٌد الوجبات الغذائٌة4

 . تجهٌز الشواطىء بااللعاب المائٌة و كافة مستلزماتها .5

 -باب شرق  -الحضرة  -شمة بالدور االرضً  -. ادارة و استغالل ، بجهة : ش عبد العزٌز ابو غنٌمة 6

شركة الفٌروز الدارة واستغالل الشواطىء والجراجات )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها  -  127

 على تحمٌك

 لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانونغرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز 

، عن أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد  12361برلم  21191116،لٌدت فى  511110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 تعاونها على تحمٌك

 ندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانونغرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن ت

 -باب شرق  -الحضرة  -شمة بالدور االرضً  -والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : ش عبد العزٌز ابو غنٌمة 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك Full Shieldشركة فول شٌلد  -  128

 فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانونغرضها فً مصر أو 

 ، عن لد تعاونها على تحمٌك 12291برلم  21191113،لٌدت فى  1811110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانونغرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : ش فٌكتور عمانوٌل 

 هوم سنتر لتجارة االدوات المنزلٌة واالجهزة الكهربائٌة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  129

 بائٌةتجارة االدوات المنزلٌة واالجهزة الكهر

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



 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

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

 تحمٌك

فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها    غرضها فً مصر أو

 ، عن غرض الشركة هو 12422برلم  21191128،لٌدت فى  5111110111

 تجارة االدوات المنزلٌة واالجهزة الكهربائٌة

 ارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمر

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

 تحمٌك

تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : رلم  غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو

 ( شارع1ٌمٌن المدخل بالعمار بانوراما السٌوف )  7

 -المنتزه  -السٌوف شماعه  -ادٌب معمد العمومً بجوار محل فودافون 

 العزازي لألدوات الصحٌة والسرامٌن   شركة  ،  غرض الشركة هو -  131

 امٌن.تجارة األدوات الصحٌة والسٌر

 المماوالت العامة.

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 لغمرولٌس الري بطرٌك ا

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

، عن غرض  12429برلم  21191128،لٌدت فى  3111110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 الشركة هو

 تجارة األدوات الصحٌة والسٌرامٌن.

 المماوالت العامة.

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى 

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 ابو -شارع ناصر  -بالمجمع الخدمً السكنً  1وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : العمار رلم 

 -حمص 

عزازي لألدوات الصحٌة والسرامٌن   شركة  ،  والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه ال -  131

 األنشطة .



 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

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

 تحمٌك

خارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً ال

، عن والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة  12429برلم  21191128،لٌدت فى  3111110111

 هذه األنشطة .

وه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوج

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : 

 ابو -شارع ناصر  -بالمجمع الخدمً السكنً  1العمار رلم 

 - حمص

مسن للهندسه   شركة  ،  فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .   -  132

، عن فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو  12439برلم  21191129،لٌدت فى  3611110111،رأس مالها   

 جناكلٌس - 217وحده رلم  -الدور الثانً  -ا  ألحكام المانون . ، بجهة : ش ابولٌر تلحمها بها وذلن طبم

 -الرمل  -

 مسن للهندسه   شركة  ،  غرض الشركة هو -  133

 عموم المماوالت بما فً ذن اعمال التشطٌبات التكمٌلٌه

 االعمال المرتبطه بالتغذٌه و تشغٌل المٌسات -

 الخدمات البحرٌه -

 ت الهندسٌه و البحرٌهاالستشارا -

 التورٌدات المرتبطه بغرض الشركه -

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

لها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعما

 تحمٌك

 ، عن غرض الشركة هو 12439برلم  21191129،لٌدت فى  3611110111غرضها فً مصر أو   ،رأس مالها   

 عموم المماوالت بما فً ذن اعمال التشطٌبات التكمٌلٌه

 االعمال المرتبطه بالتغذٌه و تشغٌل المٌسات -

 الخدمات البحرٌه -

 ه و البحرٌهاالستشارات الهندسٌ -

 التورٌدات المرتبطه بغرض الشركه -

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

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

 تحمٌك



 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

 جناكلٌس - 217وحده رلم  -الدور الثانً  -غرضها فً مصر أو ، بجهة : ش ابولٌر 

 -الرمل  -

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو : Business Academyت شركة بٌزنس اكادٌمى للتجارة والصناعة والمماوال -  134

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنسوجات والمطرزات والمالبس وااللمشة والستائر.

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع منتجات الورق والكرتون.

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

، عن غرض  12328برلم  21191113دت فى ،لٌ 31111110111من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام   ،رأس مالها   

 الشركة هو :

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنسوجات والمطرزات والمالبس وااللمشة والستائر.

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع منتجات الورق والكرتون.

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982ه لسن 121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 -العامرٌه  -الدور األول  -عمارة األندلس  -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام ، بجهة : شارع المسم 

ش.ذ.م.م   شركة  ،  الموانٌن المنظمة لهذا  Business Academyشركة بٌزنس اكادٌمى للتجارة والصناعة والمماوالت  -  135

 الغرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.

 المماوالت العامة.

 الوسائل المسموعه و الممرإه و المرئٌه.الدعاٌه و االعالن بكافة 

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  ،رأس مالها   

 ، عن الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 12328برلم  21191113،لٌدت فى  31111110111

 ٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.التجارة العامة والتوزٌع ف

 المماوالت العامة.

 الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممرإه و المرئٌه.

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . ، بجهة : شارع 

 -العامرٌه  -الدور األول  -ة األندلس عمار -المسم 

 ( ش.ذ.م.م(   شركة  ،  غرض الشركة هو :A N C Sشركة االسكندرٌة الوطنٌة لخدمات البضائع) -  136

 إلامة وتشغٌل مخازن البضائع العامة والشحن والتفرٌغ والتوزٌع والنمل)عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة(



 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

 اعمال خدمة وصٌانة واصالح السفن والصنادل النهرٌة

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

 أن

مالها أو التً لد تعاونها على تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤع

 تحمٌك

، عن غرض  12347برلم  21191115،لٌدت فى  1111110111غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز   ،رأس مالها   

 الشركة هو :

 إلامة وتشغٌل مخازن البضائع العامة والشحن والتفرٌغ والتوزٌع والنمل)عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة(

 خدمة وصٌانة واصالح السفن والصنادل النهرٌة اعمال

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

 أن

أو التً لد تعاونها على  تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها

 تحمٌك

مدخل زاوٌة عبد  -غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز ، بجهة : خلف شركة العامرٌة للغزل والنسٌج على ترعة النوبارٌة 

 -العامرٌه -المادر 

هٌئات السالفة أو تشترٌها ( ش.ذ.م.م(   شركة  ،  لها أن تندمج فً الA N C Sشركة االسكندرٌة الوطنٌة لخدمات البضائع) -  137

 أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

، عن لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو  12347برلم  21191115،لٌدت فى  1111110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 -العامرٌه -مدخل زاوٌة عبد المادر  -ف شركة العامرٌة للغزل والنسٌج على ترعة النوبارٌة والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : خل

 شركة  ،  المسموعه و الممروءه و المرئٌه   Alex Printألٌكس للتجارة والتورٌدات -  138

زمة لممارسة هذه األنشطة .  وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الال

 ، عن المسموعه و الممروءه و المرئٌه 12428برلم  21191128،لٌدت فى  511110111،رأس مالها   

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

 16ر بجوار كافٌترٌا دهب متفرع من ش بجهة : شارع الواحد المها

 -المنتزه  -السٌوف الفلكى  -ملن 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Alex Printألٌكس للتجارة والتورٌدات -  139

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض



 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

 دٌم أعمال وخدمات الطباعة.تم

 ، عن غرض الشركة هو 12428برلم  21191128،لٌدت فى  511110111الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل   ،رأس مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 تمدٌم أعمال وخدمات الطباعة.

 16الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل ، بجهة : شارع الواحد المهار بجوار كافٌترٌا دهب متفرع من ش 

 -المنتزه  -السٌوف الفلكى  -ملن 

 راجات.شركة الفٌروز الدارة واستغالل الشواطىء والجراجات )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  موالف انتظار السٌارات و الج -  141

 . التسوٌك العمارى.7

 . التورٌدات العمومٌة .8

 . الدعاٌة و االعالن بكافة الوسائل المسموعة و المرئٌة والممرإة.9

 1. عموم االستٌراد والتصدٌر فى كل ما هو مسموح به لانونا   11

 . التوكٌالت التجارٌة . 11

 . انشاء وادارة المالعب 12

وائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة مع مراعاة أحكام الموانٌن والل

 أن

،لٌدت فى  511110111تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول   ،رأس مالها   

 ، عن موالف انتظار السٌارات و الجراجات. 12361برلم  21191116

 . التسوٌك العمارى.7

 . التورٌدات العمومٌة .8

 . الدعاٌة و االعالن بكافة الوسائل المسموعة و المرئٌة والممرإة.9

 1. عموم االستٌراد والتصدٌر فى كل ما هو مسموح به لانونا   11

 . التوكٌالت التجارٌة . 11

 . انشاء وادارة المالعب 12

لمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح وا

 أن



 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

شمة بالدور  -تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول ، بجهة : ش عبد العزٌز ابو غنٌمة 

 -باب شرق  -الحضرة  -االرضً 

 ن   شركة  ،  غرض الشركة هومٌمو للدعاٌة واإلعال -  141

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمرئٌة والممروءة.

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

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

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 12373برلم  21191117،لٌدت فى  1111110111

 االعالن بكافة الوسائل المسموعة والمرئٌة والممروءة.الدعاٌة و

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

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

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : شمة 

 ش زكً بدوي 4العمار رلم  -الدور األرضً  - 2رلم 

 -الرمل  -ستانلً  -متفرع من الكورنٌش 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   MENA Tech Ecosystemمٌنا تن إٌكوسٌستم  -  142

 ادارة الموالع االلكترونٌة.

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

لشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع ا

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 12383برلم  21191121،لٌدت فى  191110111

 ادارة الموالع االلكترونٌة.

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

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

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : 

 خلف سنترال 11عمارة التموى الدور  -شارع الصحابة 

 -الدخٌله  -العجمى -البٌطاش 

 شندى للمنتجات الخشبٌة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  143

 مة وتشغٌل مصنع لتصنٌع جمٌع المنتجات الخشبٌهالا



 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

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

ا أو التً وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعماله

 لد

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

 طبما  

 ، عن غرض الشركة هو 12333برلم  21191113،لٌدت فى  5111110111ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  ،رأس مالها   

 صنع لتصنٌع جمٌع المنتجات الخشبٌهالامة وتشغٌل م

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

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

 دل

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

 طبما  

شارع شركة البٌبسً كوال ثانً نمرة  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى  25ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : الكٌلو 

 ً المصرفاخر الشارع عل

 -بناحٌة مرغم 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو : future recruitment companyشركة المستمبل إللحاق العمالة بالخارج  -  144

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالخارج

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

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 ألحكام المانون غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  

 ، عن غرض الشركة هو : 12311برلم  21191116،لٌدت فى  3111110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالخارج

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

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانونغرضها فً مصر 

 -دمنهور  -والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : شارع االنصارى المتفرع من مٌدان الساعة بجوار بنن مصر 

السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه  شركة  ،    PAK Egypt For Tradingبان اٌجٌبت للتجارة  -  145

 األنشطة .



 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

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

 تحمٌك

مها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلح

 ، عن السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 12415برلم  21191127،لٌدت فى  511110111

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

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : شمة 

 -ش خلٌل مطران  7 -( الدور الثانى عشر  1213) 

 -الرمل  -سابا باشا 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   PAK Egypt For Tradingبان اٌجٌبت للتجارة  -  146

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.

 التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 شئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌن

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

، عن  12415برلم  21191127،لٌدت فى  511110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 غرض الشركة هو

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.

 التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 -ان ش خلٌل مطر 7 -( الدور الثانى عشر  1213وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : شمة ) 

 -الرمل  -سابا باشا 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Rose de Sableزهره الصحراء للتجارة العامة والتوزٌع   -  147

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982نه لس 121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض



 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

برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 12417

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982نه لس 121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 -باب شرلى  -االبراهٌمٌة  -اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، ، بجهة : شارع فخر الدٌن على  وذلن دون

شركة  ،  وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة    Rose de Sableزهره الصحراء للتجارة العامة والتوزٌع   -  148

 هذه األنشطة .

ي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤ

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ، عن وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 12417برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111

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

 تحمٌك

بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها 

 -باب شرلى  -االبراهٌمٌة  -شارع فخر الدٌن على 

 مركز التعاون الخلٌجى للتدرٌب واألستشارات   شركة  ،  غرض الشركة هو -  149

 الامة وتشغٌل وادارة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس تمدٌم االستشارات الفنٌة واالدارٌة

 المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 لتنفٌذٌة ( .من لانون سوق رأس المال والئحته ا 27علٌها فً المادة 

 21191131،لٌدت فى  511110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 12448برلم 

 الامة وتشغٌل وادارة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس تمدٌم االستشارات الفنٌة واالدارٌة )فٌما

 المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 ٌة ( .من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذ 27علٌها فً المادة 

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط ، بجهة : شارع جمال عبدالناصر بجوار مسجد عبدالحلٌم

 المنتزه ثانى -محمود 



 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

 مركز التعاون الخلٌجى للتدرٌب واألستشارات   شركة  ،  استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . -  151

ز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجو

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ، عن استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 12448برلم  21191131 ،لٌدت فى 511110111

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

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : 

 شارع جمال عبدالناصر بجوار مسجد عبدالحلٌم

 المنتزه ثانى -محمود 

م   شركة  ،  غرض الشركة هو ش.ذ.م. Knowledge And Information Centerشركة مركز المعرفة والمعلوماتٌة  -  151

: 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ ت

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

،  12281برلم  21191111،لٌدت فى  11110111تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة   ،رأس مالها    -

 عن غرض الشركة هو :

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الش

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 -رشدي  - 24شمة  -الدور الثانً  -تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة ، بجهة : ش الدكتور مورٌسون  -

 -لرمل ا

ش.ذ.م.م   شركة  ،  التعهٌد و تطوٌر  Knowledge And Information Centerشركة مركز المعرفة والمعلوماتٌة  -  152

 البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 لبرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .أعمال تصمٌم وإنتاج ا -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 ف أنواعها .أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختل -

، عن التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و  12281برلم  21191111،لٌدت فى  11110111إنتاج وتطوٌر النظم   ،رأس مالها    -

 التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 عها .أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنوا -

 -الرمل  -رشدي  - 24شمة  -الدور الثانً  -إنتاج وتطوٌر النظم ، بجهة : ش الدكتور مورٌسون  -

ش.ذ.م.م   شركة  ،  المدمجة وتشغٌلها  Knowledge And Information Centerشركة مركز المعرفة والمعلوماتٌة  -  153

 والتدرٌب علٌها .

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات تداول أوعٌة المحتوى اإللٌكترونً بكل أشكالها وأنواعها. -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 ٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس)ف

، عن المدمجة وتشغٌلها  12281برلم  21191111،لٌدت فى  11110111المال واالستحواذ وكذا االستشارات   ،رأس مالها   

 والتدرٌب علٌها .

 التوصٌف والتصمٌم لشبكات تداول أوعٌة المحتوى اإللٌكترونً بكل أشكالها وأنواعها. أعمال -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس )فٌما عدا

 -الرمل  -رشدي  - 24شمة  -الدور الثانً  -المال واالستحواذ وكذا االستشارات ، بجهة : ش الدكتور مورٌسون 

ش.ذ.م.م   شركة  ،  المالٌة عن االوراق  Knowledge And Information Centerشركة مركز المعرفة والمعلوماتٌة  -  154

 المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 27علٌها فى المادة 

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

 متعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمًاألنشطة ال -

 والثمافً والفنً.

 التسوٌك اإللٌكترونً.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  ،رأس مالها   

، عن المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق  12281برلم  21191111،لٌدت فى  11110111

 المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 27علٌها فى المادة 

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

 حوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمًاألنشطة المتعلمة بت -

 والثمافً والفنً.

 التسوٌك اإللٌكترونً.

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . ، بجهة : ش 

 -الرمل  -رشدي  - 24شمة  -الدور الثانً  -سون الدكتور مورٌ

 أورا للتنمٌة البشرٌة وتنمٌة المهارات واإلستشارات العلمٌة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  155

 الامة وتشغٌل وادارة المدارس.

 ة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأستمدٌم االستشارات الفنٌة والعلمٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلم

 المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27علٌها فً المادة 

 الامة وتشغٌل وإدارة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة.

 ، عن غرض الشركة هو 12434برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل وادارة المدارس.

 رات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأستمدٌم االستشارات الفنٌة والعلمٌة )فٌما عدا االستشا

 المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27علٌها فً المادة 

 وتشغٌل وإدارة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة. الامة

 رمل -باكوس  21شارع عثمان من شارع  - 2وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن ، بجهة : 

 -الرمل  -أول 

 الٌفن لتاجٌر المعدات الثمٌلة ش ذ م م   شركة  ،  غرض الشركة هو -  156

 الغٌر فٌما عدا التؤجٌر التموٌلى.تؤجٌر المعدات الثمٌلة لحساب 

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

ا على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونه

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 12441برلم  21191131،لٌدت فى  2111110111

 تؤجٌر المعدات الثمٌلة لحساب الغٌر فٌما عدا التؤجٌر التموٌلى.

 لن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذ

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

 تحمٌك

رج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : ش غرضها فً مصر أو فً الخا

 -اللبان  -الكرسته 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Produce internationalبرودٌوس انترناشٌونال  -  157

 عموم التصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121رلم  والمانون 1982لسنه 121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 21191123،لٌدت فى  1111110111من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 12412برلم 

 عموم التصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه 121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 خٌص الالزمة لمزاولة غرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على الترا

 -مٌامً  -متفرع من ش سامى رإوف  5من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ، بجهة : خلف 

 -المنتزه 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو : post and partners capitalشركة بوست اند بارتنرز كابٌتال  -  158

 عالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌةالدعاٌة واال

 االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ

 27وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 ادارة المشروعات فً كافة المجاالت

 ن غرض الشركة هو :، ع 12348برلم  21191115،لٌدت فى  1111110111مع   ،رأس مالها   

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ



 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

 27الستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة وكذا ا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 ادارة المشروعات فً كافة المجاالت

 -االزارٌطة  -مع ، بجهة : شارع عبد الحمٌد بدوى 

 311ش.ذ.م.م   شركة  ،  مراعاه المرار الوزارى رلم  post and partners capitalبارتنرز كابٌتال  شركة بوست اند -  159

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2112لسنة 

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -فاكس تمدٌم خدمات رجال االعمال )

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ،رأس مالها   

كات االدارة بشان شر 2112لسنة  311، عن مراعاه المرار الوزارى رلم  12348برلم  21191115،لٌدت فى  1111110111

 الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس 

دار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، بجهة : شارع مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استص

 -االزارٌطة  -عبد الحمٌد بدوى 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو : Brazilio coffee storyشركة برازٌلٌو كوفً ستوري للخدمات الفندلٌة  -  161

 الباردة والساخنة بجمٌع انواعها )فٌما عد الكحولٌة( وكافةالامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات وتمدٌم المشروبات 

 الماكوالت سرٌعة التحضٌر

 تحضٌر وتجهٌز البن

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

 أن

وجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من ال

 تحمٌك

 ، عن غرض الشركة هو : 12341برلم  21191114،لٌدت فى  2111110111غرضها فً مصر أو فً الخارج   ،رأس مالها   

 ردة والساخنة بجمٌع انواعها )فٌما عد الكحولٌة( وكافةالامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات وتمدٌم المشروبات البا

 الماكوالت سرٌعة التحضٌر

 تحضٌر وتجهٌز البن

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

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك



 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

 -دمنهور  -غرضها فً مصر أو فً الخارج ، بجهة : ش مستشفً الرمد 

ذ.م.م   شركة  ،  ، كما ٌجوز لها أن تندمج ش. Brazilio coffee storyشركة برازٌلٌو كوفً ستوري للخدمات الفندلٌة  -  161

 فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

، عن ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات  12341برلم  21191114،لٌدت فى  2111110111والئحته التنفٌذٌة  ،رأس مالها   

 وذلن طبما  ألحكام المانونالسالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 -دمنهور  -والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : ش مستشفً الرمد 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو : Porto Alexشركة بورتو ألٌكس للمماوالت واالستثمار العمارى  -  162

 المماوالت العامة.

 صرف –مٌاه  –اء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة ) كهرباء االستثمار العمارى وٌشمل شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بغرض البن

 ( وتهٌئتها اللامة المنشات علٌها على اختالفها وذلن بهدف اعادة البٌع او البناء او التاجٌر او االدارة.

 التجارة العامة والتوزٌع والتسوٌك فٌما هو مسموح به لانونا.

 التورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة.

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم   ،رأس مالها    1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تزم الشركه باحكام المانون رلم تل

 ، عن غرض الشركة هو : 12297برلم  21191116،لٌدت فى  11111110111

 المماوالت العامة.

 صرف –مٌاه  –ء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة ) كهرباء االستثمار العمارى وٌشمل شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بغرض البنا

 ( وتهٌئتها اللامة المنشات علٌها على اختالفها وذلن بهدف اعادة البٌع او البناء او التاجٌر او االدارة.

 التجارة العامة والتوزٌع والتسوٌك فٌما هو مسموح به لانونا.

 التورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة.

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم ، بجهة :  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121زم الشركه باحكام المانون رلم تلت

 -المنتزه  -المندرة  -المنتزة روٌال بالزا  -عمارة الكامٌلٌا  1513وحدة 

 ،  اعمال  ش.ذ.م.م   شركة Porto Alexشركة بورتو ألٌكس للمماوالت واالستثمار العمارى  -  163

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

لتراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار ا

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 اعمال، عن  12297برلم  21191116،لٌدت فى  11111110111غرضها فً مصر أو فً   ،رأس مالها   

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض



 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

ٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخ

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 -المنتزه  -المندرة  -المنتزة روٌال بالزا  -عمارة الكامٌلٌا  1513غرضها فً مصر أو فً ، بجهة : وحدة 

ش.ذ.م.م   شركة  ،  الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج  Porto Alexشركة بورتو ألٌكس للمماوالت واالستثمار العمارى  -  164

 وذلن طبما  ألحكام المانونفً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها 

، عن الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج  12297برلم  21191116،لٌدت فى  11111110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 -المنتزه  -المندرة  -المنتزة روٌال بالزا  -لٌا عمارة الكامٌ 1513والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : وحدة 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   TRI PACK GROUPتراى بان جروب  -  165

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجارة مواد التعبئة والتغلٌف والمنتجات الورلٌة والمنتجات البالستٌكٌة

 ة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشط

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 

 ، عن غرض الشركة هو 12354برلم  21191116،لٌدت فى  13111110111مع   ،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجارة مواد التعبئة والتغلٌف والمنتجات الورلٌة والمنتجات البالستٌكٌة

 ة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشط

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 

 -المنتزة اول  -مع ، بجهة : بجوار عمارة ابو الرواس عزبة محسن 

شركة  ،  مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار    TRI PACK GROUPتراى بان جروب  -  166

 التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 لد

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

 طبما  

، عن مراعاة أحكام  12354برلم  21191116،لٌدت فى  13111110111ٌذٌة .  ،رأس مالها   ألحكام المانون والئحته التنف

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 لد



 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

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

 طبما  

 -المنتزة اول  -ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : بجوار عمارة ابو الرواس عزبة محسن 

   -شركة  ،  غرض الشركة هو :   Bee Healthجولدن كوٌن اورجانٌن )بى هٌلث(  -  167

 الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع اضافات االعالف والمكمالت الغذائٌه واالدوٌه البٌطرٌه والمخصبات الزراعٌة . -1

 الامه وتشغٌل مصنع لتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه .. -2

 بور والصحراوٌة  , ومنها : استصالح واستزراع األراضً ال -3

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

 فدان.  21111) ب ( استزراع األراضً المستصلحة . وذلن كله فى ماالٌزٌد  عن 

،لٌدت فى  3111110111وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح   ،رأس مالها   

   -، عن غرض الشركة هو : 12419برلم  21191123

 الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع اضافات االعالف والمكمالت الغذائٌه واالدوٌه البٌطرٌه والمخصبات الزراعٌة . -1

 غٌل مصنع لتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه ..الامه وتش -2

 استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة  , ومنها :  -3

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

 فدان.  21111) ب ( استزراع األراضً المستصلحة . وذلن كله فى ماالٌزٌد  عن 

اول  -شارع مسجد العابدٌن -فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح ، بجهة : ابو ثالث وٌشترط 

 -العامرٌه 

شركة  ،  واألدوٌة البشرٌة والمكمالت والمطهرات ومستحضرات    Bee Healthجولدن كوٌن اورجانٌن )بى هٌلث(  -  168

 . التجمٌل والمستحضرات البٌطرٌة لدى الغٌر

 وعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة لكل نشاط على حدى وفما  لمعاٌٌر البورصة المصرٌة .

 على الشركه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها وفما الحكام المانون 

والمطهرات  ، عن واألدوٌة البشرٌة والمكمالت 12419برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات البٌطرٌة لدى الغٌر .

 وعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة لكل نشاط على حدى وفما  لمعاٌٌر البورصة المصرٌة .

د شارع مسج -على الشركه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها وفما الحكام المانون ، بجهة : ابو ثالث 

 -اول العامرٌه  -العابدٌن

شركة  ،  واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري    Bee Healthجولدن كوٌن اورجانٌن )بى هٌلث(  -  169

، ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2118لسنة  351بطرٌك الغمر ." فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن."2118 لسنه 356

 تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم . -4



 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

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. -5

، عن واالستزراع , وأن  12419برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111تصنٌع المبٌدات الحشرٌة   ،رأس مالها    -6

لسنة  351تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر ." فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن."2118 لسنه 356، ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2118

 تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم . -4

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. -5

 -اول العامرٌه  -شارع مسجد العابدٌن -تصنٌع المبٌدات الحشرٌة ، بجهة : ابو ثالث  -6

 نوفا فٌرا للصناعات الرٌاضٌه   شركة  ،  غرض الشركة هو -  171

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات و المالبس و االدوات الرٌاضٌه

 ت السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارا

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

 تحمٌك

حمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تل

 ، عن غرض الشركة هو 12396برلم  21191122،لٌدت فى  161111110111

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات و المالبس و االدوات الرٌاضٌه

 خٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار الترا

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

 تحمٌك

نون ، بجهة : عماره غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام الما

 العجمً -لرٌه الروضه الخضراء  -بستان الروضه 

 الدخٌله -

شركة العلمٌن الجدٌدة لإلستثمار الزراعً وإستصالح األراضً )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو  -  171

 تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

، عن الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها  12316برلم  21191119،لٌدت فى  11141110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 -برج العرب  -مدٌنة المهندسٌن  - 9عمارة رلم  - 3والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : شمة رلم 

 ة لإلستثمار الزراعً وإستصالح األراضً )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  غرض الشركة هو :شركة العلمٌن الجدٌد -  172

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 دم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخ

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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



 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

 11141110111الها   تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض   ،رأس م

 ، عن غرض الشركة هو : 12316برلم  21191119،لٌدت فى 

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 ق الري الحدٌثة فى االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طر

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 9عمارة رلم  - 3رلم تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض ، بجهة : شمة 

 -برج العرب  -مدٌنة المهندسٌن  -

 شركة العلمٌن الجدٌدة لإلستثمار الزراعً وإستصالح األراضً )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  أو التسمٌن أو اللحوم. -  173

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 زارع السمكٌة .إلامة الم

 عموم التصدٌر.

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

 أن

اونها على تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تع

 تحمٌك

برلم  21191119،لٌدت فى  11141110111غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً   ،رأس مالها   

 ، عن أو التسمٌن أو اللحوم. 12316

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 لسمكٌة .إلامة المزارع ا

 عموم التصدٌر.

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

 أن

على تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها 

 تحمٌك

برج  -مدٌنة المهندسٌن  - 9عمارة رلم  - 3غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً ، بجهة : شمة رلم 

 -العرب 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو : G . E For international trade L.L.Cشركة جى اي للتجارة الدولٌة  -  174

 عموم التصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها



 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

 م الموانٌن المنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

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

 أن

 ، عن غرض الشركة هو : 12344برلم  21191115،لٌدت فى  1111110111تكون لها   ،رأس مالها   

 عموم التصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121لشركه باحكام المانون رلم تلتزم ا

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 نٌن المنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموا

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

 أن

 -لسم المنتزة اول  -الدور االرضً فٌكتورٌا  -شارع عبد السالم عارف  346بالعمار رلم  1تكون لها ، بجهة : حجرة شمة رلم 

ش.ذ.م.م   شركة  ،  مصلحة أو تشترن بؤي  G . E For international trade L.L.Cشركة جى اي للتجارة الدولٌة  -  175

 وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

 الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً

، عن مصلحة أو تشترن بؤي وجه من  12344برلم  21191115،لٌدت فى  1111110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 ٌكالوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحم

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

لسم المنتزة  -الدور االرضً فٌكتورٌا  -شارع عبد السالم عارف  346بالعمار رلم  1والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : حجرة شمة رلم 

 -اول 

 شركة  ،  التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .   GSR For Apparelاس أر للمالبس الجاهزة   جى -  176

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

 تحمٌك

دمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تن

 ، عن التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 12427برلم  21191128،لٌدت فى  511110111

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

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -سموحه  -شارع ادمون فرمون 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   GSR For Apparelجى اس أر للمالبس الجاهزة   -  177

 رة وتوزٌع المالبس الجاهزة.تجا

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 



 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

 لتراخٌص الالزمة لمزاولة غرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على ا

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

،لٌدت فى  511110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 12427برلم  21191128

 تجارة وتوزٌع المالبس الجاهزة.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ى التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول عل

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 -سموحه  -وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار ، بجهة : شارع ادمون فرمون 

 -سٌدى جابر 

المهارات واإلستشارات العلمٌة   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار  أورا للتنمٌة البشرٌة وتنمٌة -  178

 التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر 

، عن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة  12434برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111

 لممارسة هذه األنشطة .

ن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشتر

 تحمٌك

 - 2غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : 

 رمل -باكوس  21شارع عثمان من شارع 

 -الرمل  -ول أ

 شركة تٌوس لألغذٌة والمشروبات )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  غرض الشركة هو : -  179

 تجارة وبٌع وتورٌد المواد الغذائٌة والمؤكوالت والمشروبات الجاهزة )فٌما عدا المشروبات الكحولٌة(.

 الامة و تشغٌل و ادارة المحالت التجارٌة.

المرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح و

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

برلم  21191117،لٌدت فى  2111110111ج فً   ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندم

 ، عن غرض الشركة هو : 12362

 تجارة وبٌع وتورٌد المواد الغذائٌة والمؤكوالت والمشروبات الجاهزة )فٌما عدا المشروبات الكحولٌة(.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة و تشغٌل و ادارة المحالت التجارٌة.

رات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرا

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

سٌدى  -سموحة  -أبراج جرٌن تاورز  -، بجهة : شارع العشرٌن غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً 

 -جابر 

شركة تٌوس لألغذٌة والمشروبات )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام  -  181

 المانون

، عن الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها  12362برلم  21191117،لٌدت فى  2111110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 -سٌدى جابر  -سموحة  -أبراج جرٌن تاورز  -والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : شارع العشرٌن 

 المصرٌه الخلٌجٌه للمستحضرات الطبٌعٌه) رانسٌه جوجوبا (   شركة  ،  غرض الشركة هو -  181

 مستحضرات التجمٌل والعطور والتصنٌع لدى الغٌر تجاره وتوزٌع

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 .إلامة المزارع السمكٌة 

 ، عن غرض الشركة هو 12453برلم  21191131،لٌدت فى  211111110111تربٌة   ،رأس مالها   

 تجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والعطور والتصنٌع لدى الغٌر

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 لحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعهاتٌن ا

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 إلامة المزارع السمكٌة .

 -سٌدى جابر  -ابراج توب هاوس  -، بجهة : ش النصر  تربٌة

المصرٌه الخلٌجٌه للمستحضرات الطبٌعٌه) رانسٌه جوجوبا (   شركة  ،  جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج  -  182

 السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

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

 االستثمار العماري



 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

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

اول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تز

 تحمٌك

، عن جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن  12453برلم  21191131،لٌدت فى  211111110111غرضها   ،رأس مالها   

 إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

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

 االستثمار العماري

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

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

 تحمٌك

 -سٌدى جابر  -ابراج توب هاوس  -غرضها ، بجهة : ش النصر 

المصرٌه الخلٌجٌه للمستحضرات الطبٌعٌه) رانسٌه جوجوبا (   شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن  -  183

برلم  21191131،لٌدت فى  211111110111وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها    تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها

، عن فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة  12453

 -سٌدى جابر  -ابراج توب هاوس  -: ش النصر 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو : T . M . Oام . او للتجارة واالستٌراد والتصدٌر  شركة تى . -  184

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة

 االستٌراد والتصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ه التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضهاالوكال

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو : 12311برلم  21191118،لٌدت فى  3111110111

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة

 االستٌراد والتصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121كام المانون رلم تلتزم الشركه باح

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 مة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظ

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . ، بجهة : عمار 

 -مركز كوم حماده  -ش دمحم فرٌد  6رلم 

 ركة هو :ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الش AGROTOPIAشركة أجرو توبٌا لإلستثمار الزراعً والصناعً  -  185



 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

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 الامة وتشغٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة

 :، عن غرض الشركة هو  12317برلم  21191111،لٌدت فى  2111110111الامة وتشغٌل   ،رأس مالها   

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351ك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم . فٌما عدا المناط

 الامة وتشغٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة

 -ر مركز بد -شارع جمال عبد الناصر  -الامة وتشغٌل ، بجهة : العمار بجوار مدرسة صالح الدٌن اإلعدادٌة 

ش.ذ.م.م   شركة  ،  الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ  AGROTOPIAشركة أجرو توبٌا لإلستثمار الزراعً والصناعً  -  186

 الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها أو

 تجمٌدها.

 تجارة وتوزٌع األسمدة والمخصبات والمبٌدات الزراعٌة والبذور والشتالت.

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا .

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 لمزاولة غرضها الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة

، عن الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت  12317برلم  21191111،لٌدت فى  2111110111من   ،رأس مالها   

 الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها أو

 تجمٌدها.

 تجارة وتوزٌع األسمدة والمخصبات والمبٌدات الزراعٌة والبذور والشتالت.

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا .

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 لمزاولة غرضها الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة

 -مركز بدر  -شارع جمال عبد الناصر  -من ، بجهة : العمار بجوار مدرسة صالح الدٌن اإلعدادٌة 

ش.ذ.م.م   شركة  ،  الجهات المختصة وبما ال ٌخل  AGROTOPIAشركة أجرو توبٌا لإلستثمار الزراعً والصناعً  -  187

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض



 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

كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة مع مراعاة أح

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون غرضها فً مصر أو فً الخارج

، عن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام  12317برلم  21191111،لٌدت فى  2111110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

نٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة مع مراعاة أحكام الموا

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 وز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانونغرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌج

 -مركز بدر  -شارع جمال عبد الناصر  -والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : العمار بجوار مدرسة صالح الدٌن اإلعدادٌة 

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرض الشركة هو : Cracks Crafts And Moreشركة نٌو كراكس لتنمٌة الموارد البشرٌة  -  188

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتطوٌر الموارد البشرٌة وتدرٌب األطفال على النطك.

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

 أن

تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  تكون لها مصلحة أو

 تحمٌك

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 ، عن غرض الشركة هو : 12334برلم  21191113،لٌدت فى  511110111  والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها 

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتطوٌر الموارد البشرٌة وتدرٌب األطفال على النطك.

شركة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز لل

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 -ابو تالت  -ونصف لرٌة المهندسٌن  26ن  -ه التنفٌذٌة. ، بجهة : بجوار شركة سومٌد مباشرة ملن نجوى ٌحًٌ ٌوسفوالئحت

 -العامرٌه 

 شركة االخوة العرب لتجارة األلمشة والمالبس )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  غرض الشركة هو : -  189

 تجارة المالبس وااللمشة.

 مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة. التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

 أن

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 ، عن غرض الشركة هو : 12359برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111غرضها فً مصر أو فً الخارج   ،رأس مالها   

 تجارة المالبس وااللمشة.

 العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.التجارة 

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

 أن

ها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تكون ل

 تحمٌك

الدور األول علوى  -برج األطباء  -ش الصفا والمروة  45متفرع من شارع  31غرضها فً مصر أو فً الخارج ، بجهة : شارع 

 -المنتزه  -

العرب لتجارة األلمشة والمالبس )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو شركة االخوة  -  191

 تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 ، عن ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات 12359برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111والئحته التنفٌذٌة  ،رأس مالها   

 السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون

 -المنتزه  -الدور األول علوى  -برج األطباء  -ش الصفا والمروة  45متفرع من شارع  31والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : شارع 

 شركة الهالل المصرٌة للكٌماوٌات واألدوٌة )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  غرض الشركة هو : -  191

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع تماوى وبذور.

 الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف األسمده والمخصبات الزراعٌة والكٌماوٌة والمبٌدات بجمٌع أنواعها واألدوٌة بجمٌع أنواعها.

 تجارة وتوزٌع األسمدة والمخصبات الزراعٌة والكٌماوٌة والمبٌدات بجمٌع أنواعها واألدوٌة بجمٌع أنواعها.

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

 أن

برلم  21191128،لٌدت فى  11111110111تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو : 12421

 وتشغٌل مصنع لتصنٌع تماوى وبذور. الامة

 الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف األسمده والمخصبات الزراعٌة والكٌماوٌة والمبٌدات بجمٌع أنواعها واألدوٌة بجمٌع أنواعها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجارة وتوزٌع األسمدة والمخصبات الزراعٌة والكٌماوٌة والمبٌدات بجمٌع أنواعها واألدوٌة بجمٌع أنواعها.

عاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة مع مرا

 أن

طرٌك  -الرابعة الناصرٌة )اتحاد الصٌادلة سموحة( Bتكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : مبنى 

 -الرمل  -اسكندرٌة الماهرة الزراعى 

شركة الهالل المصرٌة للكٌماوٌات واألدوٌة )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد  -  192

 تعاونها على تحمٌك

 م المانونغرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكا

، عن وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة  12421برلم  21191128،لٌدت فى  11111110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

 طبما  ألحكام المانون غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن

 -الرمل  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الزراعى  -الرابعة الناصرٌة )اتحاد الصٌادلة سموحة( Bوالئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : مبنى 

 برازرز انترناشٌونال ترٌد   شركة  ،   غرض الشركة هو -  193

 التورٌدات العمومٌة لكافة الجهات والمصالح الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وٌشمل ذلن :

 التورٌدات واالمدادات وكذلن االعمال المتعلمة بالتغذٌة واالعاشة وتشغٌل المٌسات واعمال النظافة للشركات العاملة فً مجال -

 الخدمات البترولٌة وغٌرها -

 مطهٌة للمستشفٌات والشركات والجامعاتتورٌد الوجبات الجافة والجاهزة وال -

 تورٌد ادوات ومهمات ومستلزمات االمن الصناعى والغذائً والحٌوي -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة - 

 ، عن غرض الشركة هو 12417برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111تلتزم الشركه باحكام المانون رلم   ،رأس مالها   

 العمومٌة لكافة الجهات والمصالح الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وٌشمل ذلن : التورٌدات

 التورٌدات واالمدادات وكذلن االعمال المتعلمة بالتغذٌة واالعاشة وتشغٌل المٌسات واعمال النظافة للشركات العاملة فً مجال -

 الخدمات البترولٌة وغٌرها -

 ستشفٌات والشركات والجامعاتتورٌد الوجبات الجافة والجاهزة والمطهٌة للم -

 تورٌد ادوات ومهمات ومستلزمات االمن الصناعى والغذائً والحٌوي -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة - 

 الدور - 1حجرة بالشمة رلم  -تعاونٌات سموحة  118تلتزم الشركه باحكام المانون رلم ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -العاشر 

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121ترناشٌونال ترٌد   شركة  ،  برازرز ان -  194

 وتنظٌم اعمال



 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

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 وانٌن المنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الم

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

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

 1982لسنه  121، عن  12417برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي   ،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 ن المنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌ

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

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

 الدور - 1رلم حجرة بالشمة  -تعاونٌات سموحة  118وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -العاشر 

برازرز انترناشٌونال ترٌد   شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد  -  195

 تعاونها على تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون  ،رأس مالها   

، عن وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة  12417برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111

 مٌكبؤعمالها أو التً لد تعاونها على تح

 118غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون ، بجهة : 

 الدور - 1حجرة بالشمة رلم  -تعاونٌات سموحة 

 -سٌدى جابر  -العاشر 

صناعة  -الغرض: تصنٌع كافة أنواع المعادن شركة  ،     ALLUNIL MIDDLE EST L.T.Dالونٌل مٌدل اٌست ش.ذ.م .م  -  196

المٌام بجمٌع التورٌدات العامة وإنشاء كافة  أنواع  -تصنٌع صنادٌك جمع لمامة معدنٌة للشوارع -إلامة وتشغٌل المصانع  -االلموتٌال

ة وجمع ونمل والتخلص من تنظٌم وممارسة خدمات المحافظات والبلدٌات والهٌئات الخاص -المعارض ومنافذ البٌع بالداخل  والخارج

غسٌل وصٌانة حاوٌات جمع المخلفات ونظافة  -المخلفات الصلبة والسائلة والمخلفات الصناعٌة والخاصة السامة والضارة والطٌنٌة 

،  12364برلم  21191117،لٌدت فى  611110111أعمال الكنس المٌكانٌكٌة والٌدوٌة أ،تصمٌم المعدات   ،رأس مالها    -البٌئة 

 -تصنٌع صنادٌك جمع لمامة معدنٌة للشوارع -إلامة وتشغٌل المصانع  -صناعة االلموتٌال -الغرض: تصنٌع كافة أنواع المعادن عن

تنظٌم وممارسة خدمات المحافظات  -المٌام بجمٌع التورٌدات العامة وإنشاء كافة  أنواع المعارض ومنافذ البٌع بالداخل  والخارج

ة وجمع ونمل والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة والمخلفات الصناعٌة والخاصة السامة والضارة والبلدٌات والهٌئات الخاص

أعمال الكنس المٌكانٌكٌة والٌدوٌة أ،تصمٌم المعدات ، بجهة : لطعة  -غسٌل وصٌانة حاوٌات جمع المخلفات ونظافة البٌئة  -والطٌنٌة 

 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة -لرابعة المنطمة الصناعٌة امتداد ا - 9بلون  -( 7رلم )

تخطٌط وتنفٌذ خطوط  -شركة  ،  والمركبات وتؤجٌره ا   ALLUNIL MIDDLE EST L.T.Dالونٌل مٌدل اٌست ش.ذ.م .م  -  197

ع فرز المخلفات وتدوٌرها وخطوط تولٌد الطالة من المخلفات ،خطوط إنتاج السماد ، جمع أنواع الحاوٌات الثابتة والمتحركة لجم

تمدٌم االستشارات وتنظٌم وإدارة جمٌع أعمال خدمات البٌئة والصناعة للهٌئات و المطاع العام و  -المخلفات، عالمات الطرق 

تخطٌط و متابعة وممارسة و تجارة المحاصٌل  -البٌع والشراء و المشاركة مع الشركات األخرى المحلٌة و الخارجٌة  -الخاص 

 21191117،لٌدت فى  611110111و إدارة المحاجر   ،رأس مالها    -راد و التوكٌالت التجارٌة االستٌ -التصدٌر  -الزراعٌة  

تخطٌط وتنفٌذ خطوط فرز المخلفات وتدوٌرها وخطوط تولٌد الطالة من المخلفات  -، عن والمركبات وتؤجٌره ا 12364برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تمدٌم االستشارات وتنظٌم وإدارة  -المخلفات، عالمات الطرق  ،خطوط إنتاج السماد ، جمع أنواع الحاوٌات الثابتة والمتحركة لجمع

البٌع والشراء و المشاركة مع الشركات األخرى المحلٌة و -جمٌع أعمال خدمات البٌئة والصناعة للهٌئات و المطاع العام و الخاص 

و إدارة  -اد و التوكٌالت التجارٌة االستٌر -التصدٌر  -تخطٌط و متابعة وممارسة و تجارة المحاصٌل الزراعٌة   -الخارجٌة  

 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة -المنطمة الصناعٌة امتداد الرابعة  - 9بلون  -( 7المحاجر ، بجهة : لطعة رلم )

شركة  ،  و تشغٌلها فٌما عدا الرمل والزلط و التعدٌن    ALLUNIL MIDDLE EST L.T.Dالونٌل مٌدل اٌست ش.ذ.م .م  -  198

ه فٌما عدا ال حدٌد وااللمونٌوم .  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات والسارٌة وبشرط استصدار التراخٌص بكافة انواع

الالزمة لممارسة هذه األنشطة .   وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً 

تً لد تع اونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو ال

 السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .

  

التعدٌن بكافة انواعه ، عن و تشغٌلها فٌما عدا الرمل والزلط و  12364برلم  21191117،لٌدت فى  611110111،رأس مالها     

فٌما عدا ال حدٌد وااللمونٌوم .  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات والسارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 

لممارسة هذه األنشطة .   وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 

بٌهة بؤعمالها أو التً لد تع اونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو أعماال ش

المنطمة الصناعٌة امتداد  - 9بلون  -( 7تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : لطعة رلم )

 -العرب الجدٌدة مدٌنة برج -الرابعة 

 درٌمز انترناشٌونال لوجٌستكس للشحن و التجاره العامه و التصدٌر   شركة  ،  غرض الشركة هو -  199

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 اعمال الشحن و التفرٌغ -

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا   -

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

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

 تحمٌك

و تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أ

 ، عن غرض الشركة هو 12393برلم  21191121،لٌدت فى  5111110111

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 اعمال الشحن و التفرٌغ -

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا   -

 حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤ

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

 تحمٌك

أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : شمه  غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها

 باب شرلى -شارع الفراعنه  8بالعمار الكائن  3رلم 

 شركة  ،  غرض الشركةهو   Hafezah For Tech Solutionحافظه للحلول التمنٌه    -  211

 لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء -1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. -2

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -3

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

 3111110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركةهو 12398برلم  21191122،لٌدت فى 

 البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد -1

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. -2

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -3

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

رشدى  -وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة ، بجهة : ش مٌنا كفر عبده 

 -سٌدى جابر  -

 شركة  ،  بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك   Hafezah For Tech Solutionللحلول التمنٌه   حافظه  -  211

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 عن بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك،  12398برلم  21191122،لٌدت فى  3111110111

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون . ، بجهة : ش 

 -سٌدى جابر  -رشدى  -مٌنا كفر عبده 

 ،  غرض الشركةهو  بى مٌد للتدرٌب والامة المإتمرات والندوات الطبٌة   شركة -  212

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والندوات الطبٌة )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 الامة وتشغٌل وإدارة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 لتراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار ا

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

 تحمٌك

رض ، عن غ 12424برلم  21191128،لٌدت فى  1511110111غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز   ،رأس مالها   

 الشركةهو

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والندوات الطبٌة )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 الامة وتشغٌل وإدارة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 ص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌ

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

 تحمٌك

 -الرمل  -( طرٌك الحرٌة  613( زٌزٌنٌا )  7,8غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز ، بجهة : العمارة رلم ) 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بى مٌد للتدرٌب والامة المإتمرات والندوات الطبٌة   شركة  ،  لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما   -  213

، عن لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها  12424برلم  21191128،لٌدت فى  1511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -الرمل  -( طرٌك الحرٌة  613( زٌزٌنٌا )  7,8المانون . ، بجهة : العمارة رلم )  بها وذلن طبما  ألحكام

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،    4948لصاحبتها / كوثر عبد العزٌز عطٌة خلٌفة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  Sweet Cakesكس منشاة سوٌت كٌ   - 1

 2119-1-9فى  854تم محو/شطب السجل  محو لٌد المنشاه من السجل برلم    21191119وفى تارٌخ 

،    4948تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : لصاحبتها / كوثر عبد العزٌز عطٌة خلٌفة  ،   Sweet Cakesمنشاة سوٌت كٌكس    - 2

 2119-1-9فى  854تم محو/شطب السجل  محو لٌد المنشاه من السجل برلم    21191119وفى تارٌخ 

،    2113منشؤة صالح ابو دنمل لضرب االرز لصاحبها / صالح احمد محمود ابو دنمل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 2119-1-15فى  855تم محو/شطب السجل  محوالمٌد من السجل التجارى برلم    21191115وفى تارٌخ 

،    2113منشؤة صالح ابو دنمل لضرب االرز لصاحبها / صالح احمد محمود ابو دنمل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 2119-1-15فى  855تم محو/شطب السجل  محوالمٌد من السجل التجارى برلم    21191115وفى تارٌخ 

ا : عبدالمنعم دمحم عمادالدٌن رشاد زٌدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم الزٌدان لتعبئة وتصنٌع غاز التبرٌد والتكٌٌف لصاحبه   - 5

 2119-1-21فى 857تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    21191121، وفى تارٌخ    12169: 

فرد  ،  سبك لٌده برلم  الزٌدان لتعبئة وتصنٌع غاز التبرٌد والتكٌٌف لصاحبها : عبدالمنعم دمحم عمادالدٌن رشاد زٌدان  ،  تاجر   - 6

 2119-1-21فى 857تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    21191121، وفى تارٌخ    12169: 

، وفى    11152ستون لالستثمار والتنمٌة لصاحبها / احمد دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد رضوانذ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 2119-1-21فى  858لسجل  محوالمٌد من السجل التجارى برلم تم محو/شطب ا   21191121تارٌخ 

، وفى    11152ستون لالستثمار والتنمٌة لصاحبها / احمد دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد رضوانذ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 2119-1-21فى  858تم محو/شطب السجل  محوالمٌد من السجل التجارى برلم    21191121تارٌخ 

، وفى تارٌخ    5423بٌكسكو للصناعات الغذائٌة لصاحبها حاتم فتحى عبد المطلب محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 2118-12-23فى  859تم محو/شطب السجل  محوالمٌد من السجل التجارى برلم    21191123

، وفى    5423طلب محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : بٌكسكو للصناعات الغذائٌة لصاحبها حاتم فتحى عبد الم   - 11

 2118-12-23فى  859تم محو/شطب السجل  محوالمٌد من السجل التجارى برلم    21191123تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

  21191111وفً تارٌخ ،   11973بهنساوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم لصاحبها : دمحم عنتر السٌد  mo scrubsموسكربس -  1

 جنٌه   11111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   4159منشؤة الروضة لالستثمار العمارى والمماوالت  لصاحبها / خمٌس موسى على زاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   4111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191117تارٌخ ، 

وفً   4159منشؤة الروضة لالستثمار العمارى والمماوالت  لصاحبها / خمٌس موسى على زاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   4111110111س المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأ  21191117تارٌخ ، 

وفً   4159منشؤة الروضة لالستثمار العمارى والمماوالت  لصاحبها / خمٌس موسى على زاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   4111110111ال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس الم  21191117تارٌخ ، 

وفً   542منشؤة مصنع الزلبانً للبالستٌن لصاحبها/ معتز احمد حسن حسن محمود الزلبانً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1511110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191127تارٌخ ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  11337الدولٌه لالعالف  لصاحبها )عبد السمٌع عبد السمٌع عبد الرازق محارب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 - 58النشاط بعد التعدٌل فى : المطعه رلم  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة 21191111

 -مركز حوش عٌسى  -المنطمة الصناعٌة بحوش عٌسى 

وفً تارٌخ  11337امرٌكانا فٌد  لصاحبها )عبد السمٌع عبد السمٌع عبد الرازق محارب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 - 58رئٌسى ومولع ممارسة النشاط بعد التعدٌل فى : المطعه رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز ال 21191111

 -مركز حوش عٌسى  -المنطمة الصناعٌة بحوش عٌسى 

وفً  12282فالى فودز للصناعات الغذائٌة لصاحبها : دمحم ٌالوت السٌد مرسى المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

طرٌك االسكندرٌة  31ٌمٌن طرٌك بلمطر الغرب الكٌلو  -لـتؤشٌر:   ، لومبانٌة لولٌن تم تعدٌل العنوان , وصف ا 21191112تارٌخ 

 -كفر الدوار  -الماهرة الزراعى 

تم  21191112وفً تارٌخ  11418الشمس لتشكٌل المعادن لصاحبها رامى سعد رزق اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي خلف  23لمركز الرئٌسى و مولع ممارسه النشاط : ن تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  ا

 حسن عالم

تم  21191112وفً تارٌخ  11418الشمس لتشكٌل المعادن لصاحبها رامى سعد رزق اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي خلف  23ممارسه النشاط : ن  تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  الغاء الفرع الكائن :مولع

 حسن عالم
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وفً تارٌخ  11988لصاحبها : مدحت محمود عبد المتجلً عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم      Extra Broاكسترا برو  -  6

 17بلون  4: لطعة رلم 3لنشاط رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،    المركز الرئٌسى و مولع ممارسه ا 21191112

  -المنطمة الصناعٌة )جنوب الثالثة ( مدٌنة برج العرب الجدٌدة 

اسكندرٌة الدولٌة للترٌكو والمالبس الجاهزة لصاحبها : نادر احمد اسماعٌل دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

المنطمة الصناعٌة زمام شركة مصر  18/1ف الـتؤشٌر:   ، لطعة رلمتم تعدٌل العنوان , وص 21191113وفً تارٌخ  12295

 -كفر الدوار  -للغزل والنسٌج 

وفً  12291لصاحبها : أحمد دمحم عبد المجٌد عبد هلل المغربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Pyaar Storesبٌار ستورز  -  8

 -الرمل  -جلٌم  -برج زهرة جلٌم  -، طرٌك الحرٌة تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191113تارٌخ 

وفً تارٌخ  12311الفٌروز للتنمٌة الزراعٌة لصاحبها : دمحم ابراهٌم دمحم الشراٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

بمنطمة  21تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط : المطعة رلم  21191118

 -وادى النطرون  -المنطمة الصناعٌة بوادى النطرون  -البتروكٌماوٌات 

وفً  12317الدمحمٌة لتصنٌع وتجهٌز األمعاء الحٌوانٌة لصاحبها : أحمد دمحم داخلً محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

زاوٌة سٌدي  -شارع عطٌة لألمعاء  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، العمار الكائن بجوار المجزر اآللً  21191118تارٌخ 

 -رٌه العام -عبد المادر 

تم  21191111وفً تارٌخ  12321أنوار المدٌنة لصاحبها : رشا علً دمحم عبد هلل العٌساوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 -المنتزه  -عمارة د. محمود زٌان  -شارع الملن  -مول مارسٌلٌا  -الدور الثالث  - 39تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شمة 

وفً تارٌخ  12322لزلوم النتاج الفحم النباتى لصاحبها : جاسم دمحم جاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    أنوار ا -  12

 -المنتزه  -مول مٌامً  -ابراج انتراكو  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، طرٌك الجٌش  21191111

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  11942د ،  سبك لٌده برلم    زمزم    )لصاحبها: ابراهٌم دمحم عدنان الوتار( ، تاجر فر -  13

مدٌنة برج  -جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة الجدٌدة  3( بلون 26-24-25العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى : المطع ارلام )

 -العرب الجدٌدة 

وفً تارٌخ  12337جر فرد ،  سبك لٌده برلم    افرست للصناعات المتطورة لصاحبها : رافت جمٌل بمطر عوض ، تا -  14

 -وادى النطرون  -أ ( الوالعة بالمرحلة األولى  39تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم )  21191114

 21191114وفً تارٌخ  12341حجاج كٌمٌكال لصاحبها : احمد ابوالحجاج احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 -برج العرب الجدٌدة -المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة  -( 9بلون )  -(  21تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم ) 

 -برج العرب 

وفً تارٌخ  12352ابو زٌد للتعبئة والتغلٌف لصاحبها : عبد هلل ابراهٌم سعد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 -محطة الرمل  -شارع النبً دانٌال الدور االول  31تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، خلف  21191116

 12353سٌتى هاوس للمالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها : دمحم ممدوح ابو الفتوح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 -خورشٌد  -خلف بنزٌنة التعاون بشارع المدس  3ٌر:   ، العمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤش 21191116وفً تارٌخ 

 -المنتزه 

وفً تارٌخ  12355االمٌرة للمواد الغذائٌة لصاحبها : على السباعى منشاوى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 -ابو المطامٌر  -لرٌة السباعى المنشاوى -عى منشاوى تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمار ملن / على السبا 21191116

بٌرامٌدز لصناعة المنسوجات المطنٌة لصاحبها : إسالم محمود محمود دمحم علً شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

طرٌك  -جدٌدة بحري منطمة المنشٌة ال 28تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، العمار رلم  21191117وفً تارٌخ  12368

 -كرموز  -محرم بن المباري 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  12367كاٌرو شروق للتصنٌع لصاحبها : جمال رمضان احمد زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

ة المنطم -( صناعات صغٌرة الوالعة بالمرحلة الثانٌة  115تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم )  21191117

 -وادى النطرون  -الصناعٌة 

الزٌدان لتعبئة وتصنٌع غاز التبرٌد والتكٌٌف لصاحبها : عبدالمنعم دمحم عمادالدٌن رشاد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

المطعة رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى :  21191121وفً تارٌخ  12377

  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة  - 13بلون  4

الزٌدان لتعبئة وتصنٌع غاز التبرٌد والتكٌٌف لصاحبها : عبدالمنعم دمحم عمادالدٌن رشاد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى : المطعة رلم تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  12169

  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة  - 13بلون  4

مإسسة الماسة المصرٌة الستصالح االراضى الصحراوٌة لصاحبها : رضا صالح عبدالرحمن عبداللطٌف فرج ، تاجر فرد  -  23

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمار ملن عبدالرحمن صالح  21191121وفً تارٌخ  12374برلم    ،  سبك لٌده 

 -اٌتاى البارود  -مساكن الجمعٌة -مٌدان الجامعة -عبدالرحمن عبداللطٌف 

وفً تارٌخ  12381م    نور الكرم للصناعات المعدنٌة لصاحبها : احمد على عبدالحلٌم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  24

برج  -برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة الرابعة  -( 29بلون )  - 4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، رلم  21191121

 -العرب 

تارٌخ  وفً 12387مشتهى لتصنٌع منتجات األلبان لصاحبها : عادل إمام شعبان إمام حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 -محرم بن  -الحضرة الجدٌدة  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع الفردوس متفرع من ش الزهور  21191121

وفً تارٌخ  4171منشاة مطبعة ارابٌسن لصاحبها / حسن  جمعة حسن بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

خلف مصنع  -عزبة الموظفٌن  -سابما شارع دمحم الصاوى  4171حالٌا و  4،    تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر: 21191121

 -لسم ثان الرمل  -ابٌس  -الناصرٌة  -حسام تكس و خلف الشرطة العسكرٌة 

للمالبس الجاهزة لصاحبها / حسن  جمعة حسن بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Giovanaمنشؤة مصنع جوفانا  -  27

عزبة  -سابما شارع دمحم الصاوى  4171حالٌا و  4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191121ارٌخ وفً ت 4171

 -لسم ثان الرمل  -ابٌس  -الناصرٌة  -خلف مصنع حسام تكس و خلف الشرطة العسكرٌة  -الموظفٌن 

وفً تارٌخ  12425رد ،  سبك لٌده برلم    جرٌن أورجانٌن )أورجً كٌم( لصاحبها : السٌد الشحات السٌد علً ، تاجر ف -  28

 -المنطمة الصناعٌة بوادي النطرون  -المرحلة الرابعة  - 411تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم  21191128

 -وادى النطرون 

وفً تارٌخ  12381ده برلم    نور الكرم للصناعات المعدنٌة لصاحبها : احمد على عبدالحلٌم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  29

المنطمة  29بلون  7161514بالمطع ارلام           -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسة النشاط  21191129

 االسكندرٌة -مدٌنة برج العرب  -الصناعٌة الرابعة

وفً تارٌخ  12437تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     المناعه السورٌه لتشكٌل المعادن لصاحبها : دمحم احمد عبد الرحٌم ، -  31

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الحً االول بجوار مستشفً الدكتور نبٌل  21191129

تارٌخ وفً  12432ال روز فاٌن أرت لصاحبها : احمد لطفى ٌوسف احمد الزٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 11الحى السكنى األول الدور الثانى علوى شمة  -المجاورة الثالثة  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عماره  21191129

 -برج العرب  -

وفً تارٌخ  12436سوا فور سولٌوشنز لصاحبها : آسر دمحم مجدى دمحم احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 -المنتزه  -الراس السوداء  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش ابراهٌم حسنٌن المتفرع من ش مصطفى كامل  21191129
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وفً تارٌخ  12446المصرٌة للصٌانة والتركٌبات لصاحبها : ٌاسر فإاد احمد مإمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 -المنتزة  -المندرة بحرى  -، شارع زاخر متفرع من جمال عبد الناصر    تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر: 21191131

وفً تارٌخ  11913األمٌن للتعبئه و التغلٌف لصاحبها : دمحم امٌن شاكر علً عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 -الصفاصٌف  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عزبة ابو الخٌر  21191131

وفً تارٌخ  5946الكٌالوى للتنمٌة الزراعٌة لصاحبها / خٌرى سعد السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

(  مهنى 12تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لٌام المنشاة المذكورة باضافة فرع لها بالعنوان الكائن ب وحدة ) 21191131

 محافظة المنوفٌة    -السادات  -المنطمة الثالثة  -سوق 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191112وفً تارٌخ  11557على دمحم على سلطان الظاهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

تجمٌع وتخزٌن وبٌع كافه انواع واصناف لطع غٌار واجزاء ولوازم المعدات واالجهزه واالالت االلكترونٌه والمٌكانٌكٌه -التؤشٌر:  

اء معدات من البالستٌن المموى الفاٌبر وذلن للجهات المعفاه بالسوق المحلى ولخارج البالد وذلن مع والهٌدرولٌكٌه المتطوره  واجز

 مراعاه ما ٌلى :

 تمدٌم موافمه الحماٌه المدنٌه لبل استصدار الترخٌص الدائم للمشروع بمزاوله النشاط.- 

 شروط المحافظه على البٌئه من التلوث.- 

 ن مغطى.مزاوله النشاط من خالل مخز- 

 االلتزام باشتراطات الدفاع المدنى والحرٌك.- 

 تمدٌم دراسه بٌئٌه لبل الحصول على الترخٌص- 

، تاجر فرد ،  سبك  2117لسنه 72باٌوتن لالجهزه والمستلزمات الطبٌه لصاحبها / اٌمن زكرٌا احمد ٌوسف لانون  N.Sمنشاه  -  2

نشاط , وصف التؤشٌر:  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الجهزة و المستلزمات تم تعدٌل ال21191113وفً تارٌخ  914لٌده برلم   

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وصٌانة االجهزة والمستلزمات الطبٌة   -2الطبٌة و الكٌماوٌات التشخٌصٌة المعملٌة و محالٌل االجهزة 

 ت بمختلف أنواعها .عمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌما-ا -3

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -ب 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -ج3 

 إدخال -د 

، تاجر فرد ،  سبك  2117لسنه 72ت الطبٌه لصاحبها / اٌمن زكرٌا احمد ٌوسف لانون باٌوتن لالجهزه والمستلزما N.Sمنشاه  -  3

 -4تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة 21191113وفً تارٌخ  914لٌده برلم   

 مارسة هذه االنشطةالتوكٌالت التجارٌة .وعلى المنشؤة الصول على كافة التراخٌص الالزمة لم

وفً  9624الحدٌثة لالستثمار العمارى والتورٌدات العامة لصاحبها )دمحم عٌسى عبد هللا دمحم ( . ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

لنائٌة االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك ا -1تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191114تارٌخ 

والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء  فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء  

استصالح واستزارع االراضى   -.2.  2118لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 2117لسنة  351رلم 

نها :  ) أ( استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستز را ع.   )ب( استزراع البور اوالصحراوٌة وم

 االراضى المستصلحة)وذلن فى حدود

وفً  9624الحدٌثة لالستثمار العمارى والتورٌدات العامة لصاحبها )دمحم عٌسى عبد هللا دمحم ( . ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

فدان(.  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أ ن تكون االراضى  21111تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  الل من 21191114رٌخ تا

مخصصة آلغراض االستصالح واالستزراع ، وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة ولٌس الرى بطرٌك الغمر.فٌما عدا المناطك الصادر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وكذا مناطك شبه جزٌره  2118لسنه  356ولرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2117 لسنه 351بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 -4أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .  -3سٌناء وحالٌب وشالتٌن  .   

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات

وفً  9624لالستثمار العمارى والتورٌدات العامة لصاحبها )دمحم عٌسى عبد هللا دمحم ( . ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الحدٌثة -  6

إنتاج المحتوى  -5تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ونظم المعلومات اإللكترونٌة  وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .21191114تارٌخ 

االنتاج -7إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة. -6من صوت وصورة وبٌانات .  اإللكترونى بصوره المخت ل فة

تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان  او التسمٌن او اللحوم -الحٌوانً والداجنً والسمكً ومنه : أ

 -8ان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم . تربٌه جمٌع انواع الدواجن و الطٌور سواء ك -. ب

 المزارع -9تربٌه الخٌول . 

وفً  9624الحدٌثة لالستثمار العمارى والتورٌدات العامة لصاحبها )دمحم عٌسى عبد هللا دمحم ( . ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التورٌدات العامة .-11, وصف التؤشٌر:  السمكٌه . تم تعدٌل النشاط 21191114تارٌخ 

  -مماوالت الدٌكورات والتشطٌبات . ذلن مع مراعاة : -12عموم االستٌراد والتصدٌر . -11 

باستٌفاء شروط المٌد بسجل -إ فراد حسابات مالٌة ومركز مالى منفصل ومستمل لكل نشاط على حدا وفما لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة. 

وتعدٌالته. باستٌفاء شروط المٌد بسجل المصدرٌن وفما الحكام المانون رلم  1982لسنه  121دٌن وفما الحكام المانون رلم المستور

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الال زمة لمبا -وتعدٌالته.1975لسنه 118

 شر ة نشاطها 

. 

)لصاحبها/دمحم عٌسى عبد هللا دمحم ( . ،  Advanced Integrated Suppliesلالستثمار العمارى والتورٌدات العامة الحدٌثة  -  8

االستثمار العماري بالمدن  -1تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191114وفً تارٌخ  9624تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

ائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء  فٌلزم موافمة الهٌئة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك الن

لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 2117لسنة  351مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء  رلم 

ا :  ) أ( استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة استصالح واستزارع االراضى البور اوالصحراوٌة ومنه  -.2.  2118

 التى تجعلها لابلة لالستز را ع.   )ب( استزراع االراضى المستصلحة)وذلن فى حدود

)لصاحبها/دمحم عٌسى عبد هللا دمحم ( . ،  Advanced Integrated Suppliesالحدٌثة لالستثمار العمارى والتورٌدات العامة  -  9

فدان(.  وٌشترط  21111تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  الل من 21191114وفً تارٌخ  9624سبك لٌده برلم   تاجر فرد ،  

فى هاتٌن الحالتٌن أ ن تكون االراضى مخصصة آلغراض االستصالح واالستزراع ، وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة ولٌس الرى 

 356ولرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2117لسنه  351س مجلس الوزراء رلم بطرٌك الغمر.فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌ

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد  -3وكذا مناطك شبه جزٌره سٌناء وحالٌب وشالتٌن  .    2118لسنه 

 لواعد البٌاناتأعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء  -4البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . 

)لصاحبها/دمحم عٌسى عبد هللا دمحم ( . ،  Advanced Integrated Suppliesالحدٌثة لالستثمار العمارى والتورٌدات العامة  -  11

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ونظم المعلومات اإللكترونٌة  21191114وفً تارٌخ  9624تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

إدخال البٌانات على  -6إنتاج المحتوى اإللكترونى بصوره المخت ل فة من صوت وصورة وبٌانات .  -5تدرٌب علٌها .وتشغٌلها وال

تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج -االنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً ومنه : أ-7الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة.

تربٌه جمٌع انواع الدواجن و الطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او  -ن او اللحوم . بالسالالت او االلبان  او التسمٌ

 المزارع -9تربٌه الخٌول .  -8انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم . 

عبد هللا دمحم ( . ، )لصاحبها/دمحم عٌسى  Advanced Integrated Suppliesالحدٌثة لالستثمار العمارى والتورٌدات العامة  -  11

 التورٌدات العامة .-11تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  السمكٌه . 21191114وفً تارٌخ  9624تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

  -مماوالت الدٌكورات والتشطٌبات . ذلن مع مراعاة : -12عموم االستٌراد والتصدٌر . -11 

باستٌفاء شروط المٌد بسجل -ومستمل لكل نشاط على حدا وفما لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة.إ فراد حسابات مالٌة ومركز مالى منفصل  

وتعدٌالته. باستٌفاء شروط المٌد بسجل المصدرٌن وفما الحكام المانون رلم  1982لسنه  121المستوردٌن وفما الحكام المانون رلم 

لسارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الال زمة لمبا احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا-وتعدٌالته.1975لسنه 118



 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

 شر ة نشاطها 

. 

وفً تارٌخ  4348منشاة الحرٌة لالستثمار و التنمٌة لصاحبها / لاضى عبد الحمٌد سعد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة خارج الوادى المدٌم  االستثمار العمارى فى -1تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191116

استصالح واستزراع االراضى البور  -2فٌما عدا محافظتى شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما 

ع. )ب( استزراع االراضى والصحراوٌة او احداهما: )أ( استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزرا

فدان. وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصة الغراض  1111المستصلحة وذلن كله فى حدود الل من  

 االستصالح واالستزراع ، وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة

وفً تارٌخ  4348رد ،  سبك لٌده برلم   منشاة الحرٌة لالستثمار و التنمٌة لصاحبها / لاضى عبد الحمٌد سعد سعٌد ، تاجر ف -  13

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ولٌس الرى بطرٌك الغمر )فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس 21191116

وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن(.  2118لسنة  356، ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الوزراء رلم 

، ولرار رئٌس  2117لسنة  351عموم المماوالت والتورٌدات . وكل  ماسبك مع مراعاة: )لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم  -3

(. )المٌد بكل من سجلى المصدرٌن والسمتوردٌن(. )التزام المنشاة بافراد حسابات مستملة ومركز 2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 اة احكام الموانٌنمالى خاص لكل نشاط على حده(. مع مراع

وفً تارٌخ  4348منشاة الحرٌة لالستثمار و التنمٌة لصاحبها / لاضى عبد الحمٌد سعد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 21191116

 ة نشاطهالمباشر

وفً  4348منشاة الحرٌة الستصالح االراضى لصاحبها / لاضى عبد الحمٌد سعد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

االستثمار العمارى فى المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة خارج الوادى  -1تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191116تارٌخ 

استصالح واستزراع االراضى البور  -2ظتى شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما المدٌم فٌما عدا محاف

والصحراوٌة او احداهما: )أ( استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع. )ب( استزراع االراضى 

وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصة الغراض  فدان. 1111المستصلحة وذلن كله فى حدود الل من  

 االستصالح واالستزراع ، وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة

وفً  4348منشاة الحرٌة الستصالح االراضى لصاحبها / لاضى عبد الحمٌد سعد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

شٌر:  ولٌس الرى بطرٌك الغمر )فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس تم تعدٌل النشاط , وصف التؤ21191116تارٌخ 

وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن(.  2118لسنة  356، ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الوزراء رلم 

، ولرار رئٌس  2117لسنة  351راء رلم عموم المماوالت والتورٌدات . وكل  ماسبك مع مراعاة: )لرار رئٌس مجلس الوز -3

(. )المٌد بكل من سجلى المصدرٌن والسمتوردٌن(. )التزام المنشاة بافراد حسابات مستملة ومركز 2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 مالى خاص لكل نشاط على حده(. مع مراعاة احكام الموانٌن

وفً  4348د الحمٌد سعد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منشاة الحرٌة الستصالح االراضى لصاحبها / لاضى عب -  17

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص 21191116تارٌخ 

 الالزمة لمباشرة نشاطها

مٌس دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبتها / نشوى خ Integration center -مركز التكامل للتدرٌب  -  18

)أ( اعمال التوصٌف و -تصمٌم و انتاج البرامج و ٌشمل: -1تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191116وفً تارٌخ  6638

 التحلٌل و التصمٌٌم للبرمجٌات و لواعد البٌانات و التطبٌمات بمختلف أنواعها.

 لبرامج و التطبٌمات و انشاء لواعد البٌانات و نظم المعلومات االلكترونٌه وتشغٌلها للتدرٌب علٌها.)( اعمال انتاج وتطوٌر ا-ب

 انتاج المحتوى االكترونً بصورة مختلفه من صوت و صورة بٌانات. -ت(

 ادخال البٌانات على الحاسبات و بالوسائل االلكترونٌة( -ث(

 تصمٌم و انتاج معدات الحاسبات االلٌه:-2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اعمال التوصٌف و التصمٌم لنز الحاسبات بمختلف -أ

لصاحبتها / نشوى خمٌس دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Integration center -مركز التكامل للتدرٌب  -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  انواعها 21191116وفً تارٌخ  6638

 للحاسبات و اختٌارها  تصنٌع او تجمٌع المعدات المكمله -ب

 انتاج و تطوٌر النظم المدمجه و تشغٌلها و التدرٌب علٌها  -ث

 الامة دورات تدرٌبٌه فً مجال ادارة األعمال والتدرٌب علً مهارات الطفل -3

 نشاط المنشؤة بعد التعدٌل:

 -تصمٌم و انتاج البرامج و ٌشمل: -1

 اعمال التوصٌف و التحلٌل و التصمٌٌم للبرمجٌات و لواعد البٌانات و التطبٌمات بمختلف أنواعها.-أ( 

 ( اعمال انتاج وتطوٌر البرامج و التطبٌمات و انشاء لواعد البٌانات و نظم المعلومات االلكترونٌه وتشغٌلها-ب

نشوى خمٌس دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبتها /  Integration center -مركز التكامل للتدرٌب  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  للتدرٌب علٌها.)21191116وفً تارٌخ  6638

 انتاج المحتوى االكترونً بصورة مختلفه من صوت و صورة بٌانات)-ت( 

 ادخال البٌانات على الحاسبات و بالوسائل االلكترونٌة -ث(

 انتاج معدات الحاسبات االلٌه:تصمٌم و  -2

 اعمال التوصٌف و التصمٌم لنز الحاسبات بمختلف انواعها  -أ

 تصنٌع او تجمٌع المعدات المكمله للحاسبات و اختٌارها  -ب

 انتاج و تطوٌر النظم المدمجه و تشغٌلها و التدرٌب علٌها  -ث

 الامة دورات تدرٌبٌه فً مجال ادارة االعمال -3

 و الصحة النفسٌه و التنمٌة البشرٌة -ٌل مركز للتدرٌب على مهارات الطفل و التربٌة الخاصة الامة وتشغ -4

وفً  542منشؤة مصنع الزلبانً للبالستٌن لصاحبها/ معتز احمد حسن حسن محمود الزلبانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

شغٌل مصنع لتصنٌع الصابون والمنظفات والملمعات والمعطرات تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  الامة وت21191127تارٌخ 

وتعبئتها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 نشاطها .

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  12317دمحمٌة لتصنٌع وتجهٌز األمعاء الحٌوانٌة لصاحبها : أحمد دمحم داخلً محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ال -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191118تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 21191111وفً تارٌخ  12321 أنوار المدٌنة لصاحبها : رشا علً دمحم عبد هلل العٌساوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  2

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  12387مشتهى لتصنٌع منتجات األلبان لصاحبها : عادل إمام شعبان إمام حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191121

وفً  12291لصاحبها : أحمد دمحم عبد المجٌد عبد هلل المغربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Pyaar Storesبٌار ستورز  -  4

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191113تارٌخ 

ً تارٌخ وف 12352ابو زٌد للتعبئة والتغلٌف لصاحبها : عبد هلل ابراهٌم سعد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191116

مإسسة الماسة المصرٌة الستصالح االراضى الصحراوٌة لصاحبها : رضا صالح عبدالرحمن عبداللطٌف فرج ، تاجر فرد ،   -  6

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191121وفً تارٌخ  12374سبك لٌده برلم   

وفً تارٌخ  12425جرٌن أورجانٌن )أورجً كٌم( لصاحبها : السٌد الشحات السٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191128

وفً تارٌخ  12381نور الكرم للصناعات المعدنٌة لصاحبها : احمد على عبدالحلٌم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191121

وفً تارٌخ  12355االمٌرة للمواد الغذائٌة لصاحبها : على السباعى منشاوى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191116

وفً تارٌخ  12311راعٌة لصاحبها : دمحم ابراهٌم دمحم الشراٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الفٌروز للتنمٌة الز -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191118

وفً تارٌخ  12322أنوار الزلوم النتاج الفحم النباتى لصاحبها : جاسم دمحم جاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191111

وفً تارٌخ  12437المناعه السورٌه لتشكٌل المعادن لصاحبها : دمحم احمد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191129

الزٌدان لتعبئة وتصنٌع غاز التبرٌد والتكٌٌف لصاحبها : عبدالمنعم دمحم عمادالدٌن رشاد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191121وفً تارٌخ  12377

حمد اسماعٌل دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسكندرٌة الدولٌة للترٌكو والمالبس الجاهزة لصاحبها : نادر ا -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191113وفً تارٌخ  12295

وفً تارٌخ  12337افرست للصناعات المتطورة لصاحبها : رافت جمٌل بمطر عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , 21191114

وفً  12282فالى فودز للصناعات الغذائٌة لصاحبها : دمحم ٌالوت السٌد مرسى المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191112تارٌخ 

وفً تارٌخ  12432فرد ،  سبك لٌده برلم   ال روز فاٌن أرت لصاحبها : احمد لطفى ٌوسف احمد الزٌر ، تاجر  -  17

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191129

وفً تارٌخ  12436سوا فور سولٌوشنز لصاحبها : آسر دمحم مجدى دمحم احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191129



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  12341حجاج كٌمٌكال لصاحبها : احمد ابوالحجاج احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191114

وفً تارٌخ  12446المصرٌة للصٌانة والتركٌبات لصاحبها : ٌاسر فإاد احمد مإمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191131

بٌرامٌدز لصناعة المنسوجات المطنٌة لصاحبها : إسالم محمود محمود دمحم علً شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191117وفً تارٌخ  12368

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  11942راهٌم دمحم عدنان الوتار( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زمزم    )لصاحبها: اب -  22

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

 12353سٌتى هاوس للمالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها : دمحم ممدوح ابو الفتوح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191116وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  12367كاٌرو شروق للتصنٌع لصاحبها : جمال رمضان احمد زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191117

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: امرٌكانا فٌد  لصاحبها )عبد السمٌع عبد  11337تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 السمٌع عبد الرازق محارب(  

الى: منشاة الحرٌة لالستثمار و التنمٌة لصاحبها  4348تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  2

 / لاضى عبد الحمٌد سعد سعٌد  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 8516برلم       21191123صبرى شعبان حسن ٌونس   ، تارٌخ :  -  1

 8516برلم       21191123صبرى شعبان حسن ٌونس   ، تارٌخ :  -  2

 5946برلم       21191131دمحم سعد السٌد محمود   ، تارٌخ :  -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 96 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    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191111، وفى تارٌخ    5158صولو للصناعات الغذائٌة ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 1

دمج الشركة فى شركة االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها )الٌكس( -  2119-1-1فى  851محو/شطب السجل  امر محو رلم 

 1998-5-21سجل برج العرب بتارٌخ  422ممٌدة برلم  1981لسنه  159ش.م.م ق 

سجل برج  422ممٌدة برلم  1981لسنه  159ش.م.م ق دمج الشركة فى شركة االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها )الٌكس(    - 2

تم    21191111، وفى تارٌخ    5158وبذلن ٌمحى المٌد  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : 1998-5-21العرب بتارٌخ 

)الٌكس( دمج الشركة فى شركة االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها -  2119-1-1فى  851محو/شطب السجل  امر محو رلم 

 1998-5-21سجل برج العرب بتارٌخ  422ممٌدة برلم  1981لسنه  159ش.م.م ق 

تم    21191111، وفى تارٌخ    7199الحٌاه للتورٌدات الغذائٌة ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفٌة

، وفى تارٌخ    4459وشركاه شركة توصٌة بسٌطة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  عاصم السٌد دمحم ابراهٌم   - 4

 تم محو/شطب السجل     21191111

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    4459عاصم السٌد دمحم ابراهٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 159مج الشركة فى شركة االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها )الٌكس( ش.م.م ق د-  2119-1-1فى  852السجل  امر محو رلم 

 1998-5-21سجل برج العرب بتارٌخ  422ممٌدة برلم  1981لسنه 

سجل برج  422ممٌدة برلم  1981لسنه  159دمج الشركة فى شركة االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها )الٌكس( ش.م.م ق    - 6

تم    21191111، وفى تارٌخ    4459وبذلن ٌمحى المٌد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : 1998-5-21العرب بتارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمج الشركة فى شركة االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها )الٌكس( -  2119-1-1فى  852محو/شطب السجل  امر محو رلم 
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7 -   Continental Rice & Grain Processing Mills (Free Zone) S.A.E مطاحن كونتٌننتال لتشغٌل األرز والحبوب.

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    9855ش.م.م بنظام المناطك الحره العامه  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : 

 وضع الشركه تحت التصفٌه

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    2891مسن لالستزراع السمكى ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 السجل  وضع الشركة تحت التصفٌة

 بٌلٌف للصناعة والتجارة    - 9

BELIEVE MANUFACTURING AND TRADING CO 

تم محو/شطب السجل  محو لٌد الشركة برلم    21191113 ، وفى تارٌخ   9114ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : 

 لنمله الى استثمارالجٌزة 2119-1-3فى  853

 بٌلٌف للصناعة والتجارة    - 11

BELIEVE MANUFACTURING AND TRADING CO 

تم محو/شطب السجل  محو لٌد الشركة برلم    21191113، وفى تارٌخ    9114ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : 

 لنمله الى استثمارالجٌزة 2119-1-3فى  853

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    526شرٌف سٌدهم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 لشركة تحت التصفٌةوضع ا

، وفى تارٌخ    9338المصرٌة الوطنٌة لالعمال الهندسٌة والبٌئٌة ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 تم محو/شطب السجل  مد مدة التصفٌة سته اشهر تبداء من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجارى للشركة   21191118

   21191118، وفى تارٌخ    9873ره والتوزٌع ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : ترانس بٌزنس للتجا   - 13

 تم محو/شطب السجل  محو الفرع

   21191118، وفى تارٌخ    9873ترانس بٌزنس للتجاره والتوزٌع ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 14
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تم    21191118، وفى تارٌخ    7111ترانس بٌزنس للتجارة والتوزٌع  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  محو الفرع

تم    21191118، وفى تارٌخ    7111ترانس بٌزنس للتجارة والتوزٌع  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 جل  محوالفرعمحو/شطب الس

   21191111، وفى تارٌخ    11328للعة االسكندرٌة للصناعات البالستٌكٌة ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 17

 تم محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفٌة

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    165611الجون لالستثمار السٌاحى  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 18

 السجل  

   21191113، وفى تارٌخ    8118ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :   food plusفود بلس لالغذٌة     - 19

 تم محو/شطب السجل  
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تم    21191117، وفى تارٌخ    5433العربٌة السوٌدٌة للصناعات الغذائٌة ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  

، وفى    6497السنابل لتجارة مواد البناء والمعادن والتسوٌك العمارى ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 24
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تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    6512مملكة النحل ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 38
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تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    6512مملكة النحل ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 39

 اكتوبر 6لنمله الى استثمار  2119-1-31فى  863السجل  محو المٌد برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 8648على نصٌر وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، محرم فرج -  1

 جنٌه   3111110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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وفً تارٌخ    152148رٌم وشرٌكٌه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،انوار لصناعة البالستٌن ) جنٌدى عٌسى جاد الك -  23

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191128،

ٌدها برلم انوار لصناعة البالستٌن ) جنٌدى عٌسى جاد الكرٌم وشرٌكٌه ( )شركة تضامن( شركة تضامن  ، سبك ل -  24

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191128وفً تارٌخ   ، 152148،

 جنٌه   21111110111،

 152148انوار لصناعة البالستٌن ) صدلى عٌسى جاد الكرٌم وشرٌكٌه ()شركة تضامن( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191128وفً تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    152148ى عٌسى جاد الكرٌم وشرٌكٌه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،انوار لصناعة البالستٌن ) جنٌد -  26

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191128،

ة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم انوار لصناعة البالستٌن ) جنٌدى عٌسى جاد الكرٌم وشرٌكٌه ( )شركة تضامن( توصٌ -  27

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191128وفً تارٌخ   ، 152148،

 جنٌه   21111110111،
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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

انوار لصناعة البالستٌن ) صدلى عٌسى جاد الكرٌم وشرٌكٌه ()شركة تضامن( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  28

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191128وفً تارٌخ   ، 152148،

 جنٌه   21111110111،

تم  21191129وفً تارٌخ   ، 11757البكر اللٌبٌة المصرٌة للتصدٌر واالستثمار ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:

تم  21191129وفً تارٌخ   ، 11757البكر اللٌبٌة المصرٌة للتصدٌر واالستثمار ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191129وفً تارٌخ   ، 11757البكر اللٌبٌة المصرٌة للتصدٌر واالستثمار ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ   ، 2712سبك لٌدها برلم ،انفٌنٌتى لالعمال البحرٌة ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ،  -  32

 جنٌه   21111110111رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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ش.م.م ، شركة مساهمة  Groupe SEB Egypt For Household Appliances SAEجروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  1

تنظٌم شارع  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً:  21191111وفً تارٌخ  5463،  سبك لٌدها برلم    

 -شهر العسل، منطمة البٌطاش، العجمً، لسم الدخٌلة

ٌة ش.م.م )شركة مندمجة( فً شركة جروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة دمج الشركة المصرٌة الفرنسٌة لألدوات المنزل -  2

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  5463ش.م.م  )شركة دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 -لةتنظٌم شارع شهر العسل، منطمة البٌطاش، العجمً، لسم الدخٌ 11، افتتاح فرع كائن فً: 

ش.م.م ، شركة مساهمة  Groupe SEB Egypt For Household Appliances SAEجروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  3

افتتاح فرع كائن فً:  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191111وفً تارٌخ  5463،  سبك لٌدها برلم    

( بمشروع إسكان الموات المسلحة بمنطمة مصطفً كامل، 2لمجمع الخدمً رلم )( بالدور األول با4،  3،  2،  1المحالت أرلام )

 رشدي، لسم سٌدي جابر

دمج الشركة المصرٌة الفرنسٌة لألدوات المنزلٌة ش.م.م )شركة مندمجة( فً شركة جروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  4

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  5463ش.م.م  )شركة دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

( بمشروع إسكان الموات 2( بالدور األول بالمجمع الخدمً رلم )4،  3،  2،  1افتتاح فرع كائن فً: المحالت أرلام ) -، 

 المسلحة بمنطمة مصطفً كامل، رشدي، لسم سٌدي جابر

ش.م.م ، شركة مساهمة  Groupe SEB Egypt For Household Appliances SAEجروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  5

افتتاح فرع كائن فً:  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191111وفً تارٌخ  5463،  سبك لٌدها برلم    

ش شعراوي باشا،  24ائن فً ( بدور المٌزانٌن بالبلون )أ( بمركز الوطنٌة التجاري الك5،  4( بالدور األرضً )1المحالت أرلام )

 لوران، لسم الرمل، 

دمج الشركة المصرٌة الفرنسٌة لألدوات المنزلٌة ش.م.م )شركة مندمجة( فً شركة جروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  6

الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  5463ش.م.م  )شركة دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    
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 102 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

( بدور المٌزانٌن بالبلون )أ( بمركز الوطنٌة التجاري 5،  4( بالدور األرضً )1افتتاح فرع كائن فً: المحالت أرلام ) -، 

 ش شعراوي باشا، لوران، لسم الرمل،  24الكائن فً 

.م.م ، شركة مساهمة ش Groupe SEB Egypt For Household Appliances SAEجروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  7

شارع  22تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً:  21191111وفً تارٌخ  5463،  سبك لٌدها برلم    

 سورٌا، المهندسٌن، الجٌزة،

المنزلٌة دمج الشركة المصرٌة الفرنسٌة لألدوات المنزلٌة ش.م.م )شركة مندمجة( فً شركة جروب سب إٌجٌبت لألجهزة  -  8

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  5463ش.م.م  )شركة دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 شارع سورٌا، المهندسٌن، الجٌزة، 22، افتتاح فرع كائن فً: 

ش.م.م ، شركة مساهمة  Groupe SEB Egypt For Household Appliances SAEجروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  9

تمسٌم  61تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً: لطعة  21191111وفً تارٌخ  5463،  سبك لٌدها برلم    

 ، المعادي، الماهرة،11معادي السراٌات، شارع 

فً شركة جروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة دمج الشركة المصرٌة الفرنسٌة لألدوات المنزلٌة ش.م.م )شركة مندمجة(  -  11

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  5463ش.م.م  )شركة دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 ، المعادي، الماهرة،11تمسٌم معادي السراٌات، شارع  61، افتتاح فرع كائن فً: لطعة 

ش.م.م ، شركة  Groupe SEB Egypt For Household Appliances SAEجهزة المنزلٌة جروب سب إٌجٌبت لأل -  11

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً: مركز  21191111وفً تارٌخ  5463مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 طرٌك النصر، مدٌنة نصر، الماهرة، 551العماد التجاري الكائن 

الشركة المصرٌة الفرنسٌة لألدوات المنزلٌة ش.م.م )شركة مندمجة( فً شركة جروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة دمج  -  12

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  5463ش.م.م  )شركة دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 طرٌك النصر، مدٌنة نصر، الماهرة، 551الكائن  ، افتتاح فرع كائن فً: مركز العماد التجاري

ش.م.م ، شركة  Groupe SEB Egypt For Household Appliances SAEجروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  13

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً:  21191111وفً تارٌخ  5463مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 بٌع المنتجات( فً طرٌك ناصر الرئٌسً )شارع النصر(، مدٌنة الغردلة، محافظة البحر )معرض 

دمج الشركة المصرٌة الفرنسٌة لألدوات المنزلٌة ش.م.م )شركة مندمجة( فً شركة جروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  14

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191111ٌخ وفً تار 5463ش.م.م  )شركة دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 ، افتتاح فرع كائن فً: )معرض بٌع المنتجات( فً طرٌك ناصر الرئٌسً )شارع النصر(، مدٌنة الغردلة، محافظة البحر 

ش.م.م ، شركة  Groupe SEB Egypt For Household Appliances SAEجروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  15

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً:  21191111وفً تارٌخ  5463،  سبك لٌدها برلم     مساهمة

 ( بمركز المستلزمات المنزلٌة، مجمع العرب، مدٌنة السادس من أكتوبر، الجٌزة،F6)معرض بٌع منتجات( بالوحدة )

ش.م.م )شركة مندمجة( فً شركة جروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة دمج الشركة المصرٌة الفرنسٌة لألدوات المنزلٌة  -  16

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  5463ش.م.م  )شركة دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

مع العرب، مدٌنة السادس من أكتوبر، ( بمركز المستلزمات المنزلٌة، مجF6، افتتاح فرع كائن فً: )معرض بٌع منتجات( بالوحدة )

 الجٌزة،

ش.م.م ، شركة  Groupe SEB Egypt For Household Appliances SAEجروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  17

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فً: محل  21191111وفً تارٌخ  5463مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 (، امام حدٌمة المٌرالند، روكسً، مصر الجدٌدة، الماهرة،2( سنتر رلم )2)رلم 
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 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمج الشركة المصرٌة الفرنسٌة لألدوات المنزلٌة ش.م.م )شركة مندمجة( فً شركة جروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  18

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  5463ش.م.م  )شركة دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 (، امام حدٌمة المٌرالند، روكسً، مصر الجدٌدة، الماهرة،2( سنتر رلم )2، افتتاح فرع كائن فً: محل رلم )

ش.م.م ، شركة  Groupe SEB Egypt For Household Appliances SAEجروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  19

تتاح فرع كائن فً: محل تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اف 21191111وفً تارٌخ  5463مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 ( باألسواق التجارٌة بمنطمة المٌرالند، روكسً، مصر الجدٌدة، الماهرة، 4رلم )

دمج الشركة المصرٌة الفرنسٌة لألدوات المنزلٌة ش.م.م )شركة مندمجة( فً شركة جروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  21

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  5463لم    ش.م.م  )شركة دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها بر

 ( باألسواق التجارٌة بمنطمة المٌرالند، روكسً، مصر الجدٌدة، الماهرة، 4، افتتاح فرع كائن فً: محل رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  4459عاصم السٌد دمحم ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 ش خلٌل المصرى رشدى االسكندرٌة 33وصف الـتؤشٌر:   ، محو لٌد الفرع الكائن :)فرع ادارى(: 

سجل  422ممٌدة برلم  1981لسنه  159دمج الشركة فى شركة االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها )الٌكس( ش.م.م ق  -  22

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  4459المٌد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    وبذلن ٌمحى 1998-5-21برج العرب بتارٌخ 

 ش خلٌل المصرى رشدى االسكندرٌة 33العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محو لٌد الفرع الكائن :)فرع ادارى(: 

سجل  422ممٌدة برلم  1981لسنه  159دمج الشركة فى شركة االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها )الٌكس( ش.م.م ق  -  23

تم  21191111وفً تارٌخ  5158وبذلن ٌمحى المٌد ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    1998-5-21برج العرب بتارٌخ 

-المعراج العلوى  3117( بالعمار رلم 4،  3تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محو لٌد الفرع :)فرع ادارى ( الشمه رلم )

 الماهره-الجدٌده المعادى 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  5158صولو للصناعات الغذائٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

المعادى -المعراج العلوى  3117( بالعمار رلم 4،  3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محو لٌد الفرع :)فرع ادارى ( الشمه رلم )

 اهرهالم-الجدٌده 

سجل  422ممٌدة برلم  1981لسنه  159دمج الشركة فى شركة االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها )الٌكس( ش.م.م ق  -  25

تم  21191111وفً تارٌخ  5158وبذلن ٌمحى المٌد ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    1998-5-21برج العرب بتارٌخ 

 -بلمٌس  -بهتٌم  -، ٌمحى لٌد الفرع الكائن فى :)فرع إداري( الكائن فً : نزله الطرٌك الدائري   تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر: 

 مركز للٌوب -جار شركة ابو الفضل لتجارة االخشاب  -عزبة العرب 

م تعدٌل ت 21191111وفً تارٌخ  5158صولو للصناعات الغذائٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

عزبة  -بلمٌس  -بهتٌم  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌمحى لٌد الفرع الكائن فى :)فرع إداري( الكائن فً : نزله الطرٌك الدائري 

 مركز للٌوب -جار شركة ابو الفضل لتجارة االخشاب  -العرب 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  426   طارق عبد الفتاح محمود نصار وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم  -  27

 24العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة ومحلها المانونى ومولع ممارسة النشاط فى فى العنوان التالى : الفلكى 

 المنتزة- 56بلون - 16شارع مسجدعباد الرحمن من شارع 

ش.م.م ، شركة مساهمة ،   Amico Pharmaceuticalلمستحضرات الطبٌة امٌكو فارما سٌوتٌكال لتجارة وتوزٌع األدوٌة وا -  28

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدارة الشركة الرئٌسى  21191112وفً تارٌخ  11176سبك لٌدها برلم    

 -سٌدى جابر  -شـــــارع دمحم بهاء الدٌن الغتــــورى  43ومحلها المانونى فى العنوان 

لتجارة المواد الغذائٌة والسلع االستهالكٌة ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها  food shopفوود شوب -  29

 -طرٌك الجٌش 698تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون   المركز الرئٌسى  21191112وفً تارٌخ  12121برلم    

 -المنتزه  -ناصٌة شارع أطلس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  21191113وفً تارٌخ  11577لبسٌط الدارة المطاعم  ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    فً ا -  31

( الكائنة بالجانب الشرلً لنادي شاطئ مصطفً كامل لضباط  8&  7, وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع : المساحة التجارٌة رلم ) 

 -مجمع مطاعم تٌفولً دوم بولٌفار  -حت مسمى ) مطعم عٌوشه ( ت -منطمة مصطفً كامل  -الموات المسلحة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  9654الرواد لألمن والحراسة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 -سموحة  -رع مدرسة الرٌادة شا -(عمارات حدائك السراٌة jبالدور االرضى بالعمارة )Bنموزج 4وصف الـتؤشٌر:   ، الشمة رلم 

 لسم سٌدى جابر

وفً تارٌخ  11883اوسكار لالستثمار العماري و التنمٌه السٌاحٌه )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 ة محرم بن كفرع للشرك -شارع جرٌن  18تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، إضافة المحل الكائن بالعمار  21191113

 بٌلٌف للصناعة والتجارة  -  33

BELIEVE MANUFACTURING AND TRADING CO 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز  21191113وفً تارٌخ  9114ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

ع التجارى مول العرب الكائن من مٌدان جهٌنة متر مربع والكائنة بالمجم 125بمساحة  G314ادارة الشركة الرئٌسى : بالوحدة رلم

 محافظة الجٌزة  -اكتوبر  6مدٌنة  -

وفً تارٌخ  11317اسكندرٌة الدولٌة للمطاعم واإلستثمارات السٌاحٌة )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

الكائن بالدور االرضى  1محل رلم  -وان التالى :تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن بالعن 21191116

 الماهرة  -لسم مدٌنة نصر  -بمشروع رابعة العدوٌة االستثمارى بشارع النزهة  49بالعمار رلم 

تم  21191118وفً تارٌخ  967عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  35

بجوار مسجد  -ن , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون للشركه مركز رئٌسى ومولع ممارسه النشاط فى طرٌك البتروكٌماوٌات تعدٌل العنوا

  -لسم العامرٌه اول  -مرغم  -اللٌبى 

تم تعدٌل العنوان  21191118وفً تارٌخ  967احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  36

مرغم  -بجوار مسجد اللٌبى  -ف الـتؤشٌر:   ، ٌكون للشركه مركز رئٌسى ومولع ممارسه النشاط فى طرٌك البتروكٌماوٌات , وص

  -لسم العامرٌه اول  -

تم تعدٌل العنوان  21191118وفً تارٌخ  967احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  37

مرغم  -بجوار مسجد اللٌبى  -ؤشٌر:   ، ٌكون للشركه مركز رئٌسى ومولع ممارسه النشاط فى طرٌك البتروكٌماوٌات , وصف الـت

  -لسم العامرٌه اول  -

تم  21191118وفً تارٌخ  967عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  38

بجوار مسجد  -ف الـتؤشٌر:   ، ٌكون للشركه مركز رئٌسى ومولع ممارسه النشاط فى طرٌك البتروكٌماوٌات تعدٌل العنوان , وص

  -لسم العامرٌه اول  -مرغم  -اللٌبى 

تم تعدٌل العنوان  21191118وفً تارٌخ  967احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  39

مرغم  -بجوار مسجد اللٌبى  -تؤشٌر:   ، ٌكون للشركه مركز رئٌسى ومولع ممارسه النشاط فى طرٌك البتروكٌماوٌات , وصف الـ

  -لسم العامرٌه اول  -

تم تعدٌل العنوان  21191118وفً تارٌخ  967احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

مرغم  -بجوار مسجد اللٌبى  -:   ، ٌكون للشركه مركز رئٌسى ومولع ممارسه النشاط فى طرٌك البتروكٌماوٌات , وصف الـتؤشٌر

  -لسم العامرٌه اول  -

ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها   - BRIGHT SKIES SOFTWARE SOLUTIONSبراٌت سكاٌز لحلول البرمجٌات  -  41

مصطفً  -( شارع ابراهٌم شرٌف 4م تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لعمار رلم )ت 21191118وفً تارٌخ  9746برلم    

 كامل ـ لسم سٌدي جابر ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ش.م.م ، شركة  Groupe SEB Egypt For Household Appliances SAEجروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  42

  -سموحة  -ماٌو  14العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، طرٌك  تم تعدٌل 21191118وفً تارٌخ  5463مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

دمج الشركة المصرٌة الفرنسٌة لألدوات المنزلٌة ش.م.م )شركة مندمجة( فً شركة جروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  43

وان , وصف الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العن 21191118وفً تارٌخ  5463ش.م.م  )شركة دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

  -سموحة  -ماٌو  14، طرٌك 

 21191118وفً تارٌخ  12281الحصان الذهبً للبالستٌن ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 ٌةالمنطمة الصناع - 31بلون  - 1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه ومولع ممارسة النشاط: المطعة 

 -برج العرب  -الرابعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  3584الشام للكٌماوٌات ش.ذ.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  16بلون  25124112111لطع ارلام  -الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  3584الشام للكٌماوٌات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  16بلون  25124112111لطع ارلام  -الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  3584بك لٌدها برلم    مدار جروب مصر للكٌماوٌات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  س -  47

 امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  16بلون  25124112111لطع ارلام  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى 

دٌل العنوان , تم تع 21191111وفً تارٌخ  3584الشام للكٌماوٌات ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  48

 امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  16بلون  25124112111لطع ارلام  -وصف الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  3584الشام للكٌماوٌات ش.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  49

 امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  16بلون  25124112111ارلام  لطع -وصف الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى 

تم  21191111وفً تارٌخ  3584مدار جروب مصر للكٌماوٌات ش.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 مة الصناعٌة الرابعةامتداد المنط  16بلون  25124112111لطع ارلام  -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  3584الشام للكٌماوٌات ش.ذ.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  17بلون  211لطع ارض رلم  -الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  3584همة ،  سبك لٌدها برلم    الشام للكٌماوٌات ش.م.م ، شركة مسا -  52

 امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  17بلون  211لطع ارض رلم  -الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى 

عدٌل تم ت 21191111وفً تارٌخ  3584مدار جروب مصر للكٌماوٌات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  17بلون  211لطع ارض رلم  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  3584الشام للكٌماوٌات ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  17بلون  211ض رلم لطع ار -وصف الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  3584الشام للكٌماوٌات ش.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  17بلون  211لطع ارض رلم  -وصف الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى 

تم  21191111وفً تارٌخ  3584مدار جروب مصر للكٌماوٌات ش.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  17بلون  211لطع ارض رلم  -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  165611،  سبك لٌدها برلم     الجون لالستثمار السٌاحً ش.م.م ، شركة مساهمة -  57

 ش عمر الفاروق ٌوسف وابور المٌاه 9العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء ممر ادارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  11341ش .ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -إسكندرٌة العامة للتجارة والمماوالت     -  58

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى العنوان التالى  21191113

 شارع زاوٌة شلتوت ـ  أول شارع النصر ـ  عمارة مٌدل إٌست  ـ لسم الجمرن 11

 

تم  21191113وفً تارٌخ  9865    عبد الرحمن اسامة احمد دمحم ابوالخٌر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم -  59

جنوب  15بلون  18،  17تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسه النشاط بالعنوان/ لطعه االرض رلم 

 االسكندرٌه-برج العرب الجدٌدة  -الصناعٌه الثالثه 

تم  21191113وفً تارٌخ  8118ة ،  سبك لٌدها برلم    ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدود  food plusفود بلس لالغذٌة   -  61

 الكائن بمشروع ذافورم بالحدٌمة الدولٌة باالسكندرٌة  8-9تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محو الفرع الكائن فى / محل رلم 

تم  21191113وفً تارٌخ  8118ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم      food plusفود بلس لالغذٌة   -  61

 -طرٌك الحرٌة  52بالعمار رلم lpassageداخل مول 4تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى / الوحدة رلم 

 -العضارٌن  -الدور االرضى 

ٌنا( جروب ) ش . م . م( . ، األوربٌة لتدوٌر المخلفات الزراعٌة وصناعة منتجات البالستٌن واالستثمار العمارى )اجٌا مار -  62

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع :بالعنوان  21191113وفً تارٌخ  7195شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

بموجب ربط  487,461لسم الرمل ، ٌؤخذ رلم  -شٌاخة  باكوس -ناصٌة جلٌم  -بشارع طرٌك الحرٌة مع شارع احمد فتحً 51رلم 

 جلٌم -طرٌك الحرٌة ناصٌة  شارع احمد فتحً 571,569ن بشهادة التموٌل )عواٌد(كما ٌؤخذ رلمى المل

وفً  7195الشركه األوربٌة لالستثمار العمارى )اجٌا مارٌنا( جروب ) ش . م . م( . ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  63

بشارع طرٌك الحرٌة مع شارع احمد  51افتتاح فرع :بالعنوان رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191113تارٌخ 

بموجب ربط الملن بشهادة التموٌل )عواٌد(كما ٌؤخذ رلمى  487,461لسم الرمل ، ٌؤخذ رلم  -شٌاخة  باكوس -ناصٌة جلٌم  -فتحً

 جلٌم -طرٌك الحرٌة ناصٌة  شارع احمد فتحً 571,569

تم  21191113وفً تارٌخ  4439لكٌماوٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    ابو غنٌمة لالسمدة والصناعات ا -  64

مٌدان  7ٌولٌو لسم العجوزة الدور الثانى فوق االرضى شمة  26شارع  213تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، فتح فرع للشركة 

 الجٌزة  -سفنكس 

 21191113وفً تارٌخ  6534مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     ش.ذ.م.م ، ذات Navario Pharmaنافارٌو فارما  -  65

 -شارع كلٌة الطب  8تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى فى : العمار رلم 

  -لسم العطارٌن  1115الوحدة رلم  TMedicaltowerبرج

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  2765ة ،  سبك لٌدها برلم    الحلم للتوكٌالت المالحٌة ش.م.م ، شركة مساهم -  66

تنظٌم لبو  54-51وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى ومولع ممارسة النشاط فى العنوان التالى 

 -لسم الجمرن  -المالح وشارع البحرٌة 

تم تعدٌل العنوان  21191115وفً تارٌخ  1488م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    ام اتش جروب لاللكترونٌات ش.م. -  67

 الذراع البحرى لسم برج العرب 31ن  -, وصف الـتؤشٌر:   ، فرع ادارى للشركة بالعنوان الكائن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  9975اوركٌد للتشٌد والبناء ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  68

 جناكلٌس  -  7شمة رلم  -الدور  السادس  -طرٌك الحرٌة  633وصف الـتؤشٌر:   ، 

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها  -Advanced technology systems A.T.Sاالنظمه التكنولوجٌه المتمدمه  -  69

( 9, وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسً فً عمار رلم ) تم تعدٌل العنوان 21191117وفً تارٌخ  8233برلم    

  -فٌكتورٌا لسم المنتزة  -ملن حفنً  715تنظٌم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها  -Advanced technology systems A.T.Sاالنظمه التكنولوجٌه المتمدمه  -  71

 دٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم الغاء لٌد الفرع من السجل التجارى تم تع 21191117وفً تارٌخ  8233برلم    

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  5433مصر االوربٌة للصناعات الغذائٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  71

العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى  ومولع ممارسة النشاط الصناعى فى العنوان 

 -ركز دمنهور م -لرٌة ندٌبة  -التالى  :عٌاد 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  5433العربٌة السوٌدٌة للصناعات الغذائٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  72

العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى  ومولع ممارسة النشاط الصناعى فى العنوان 

 -مركز دمنهور  -لرٌة ندٌبة  - التالى  :عٌاد

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  5433مصر االوربٌة للصناعات الغذائٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  73

 العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع احدى المناطك الصناعٌة المعتمدة

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  5433.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    العربٌة السوٌدٌة للصناعات الغذائٌة ش.م -  74

 العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع احدى المناطك الصناعٌة المعتمدة

تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  11587دٌابٌتس للخدمات الصحٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  75

 سٌدى جابر ـ - 1أ شارع المعسكر الرومانى ـ رشدى ـالدور االول علوى شمه رلم  3وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى : , 

تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  11587دٌابٌتس للخدمات الصحٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  76

 سٌدى جابر ـ - 2أ شارع المعسكر الرومانى ـ رشدى ـالدور االول علوى شمه رلم  3الكائن فى :  , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع

 El Khalijia TRADE OVER SEAS FOR TRADING ANDالخلٌجٌة ترٌد اوفرسٌز للتجارة والمماوالت  -  77

CONTRACTING       تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  9324ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم

 االسكندرٌه-محرم بن -الرصافه-شارع شمس المعالى  7الـتؤشٌر:   ، 

ش.م.م ، شركة   TRADE OVER SEAS FOR TRADING AND CONTRACTINGترٌد اوفرسٌز للتجارة والمماوالت -  78

-شارع شمس المعالى  7الـتؤشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان , وصف 21191117وفً تارٌخ  9324مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 االسكندرٌه-محرم بن -الرصافه

تم  21191121وفً تارٌخ  8568الجون  للفنادق السٌاحٌة واالندٌة الرٌاضٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  79

 -الدوار  مركز كفر -لسم سادس سموحه بناحٌه عزب دفشو  4تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم  21191121وفً تارٌخ  8568م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1رٌو لالستثمارات السٌاحٌة و الرٌاضٌة ش -  81

 -مركز كفر الدوار  -لسم سادس سموحه بناحٌه عزب دفشو  4تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  11411سبك لٌدها برلم      وائل احمد حسن وولٌد احمد حسن ، شركة تضامن ، -  81

  -بملن فٌكتور مٌخائٌل جرجس  -كفر الدوار -األمراء  -الخضرة  -, وصف الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسة النشاط فى : نوبار 

تم تعدٌل  21191121تارٌخ  وفً 11411وائل احمد حسن وولٌد احمد حسن شركة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  82

  -بملن فٌكتور مٌخائٌل جرجس  -كفر الدوار -األمراء  -الخضرة  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسة النشاط فى : نوبار 

 تم 21191121وفً تارٌخ  7347للخراطة المٌكانٌكٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -جوهرة آل الجندى  -  83

 تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

 اضافه فرع ادارى بالعنوان ابو الجود مركز ابو حمص 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  161291شركه نٌو السعد )سعد صالح عبد الرحمن صمر و شركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  84

ولع ممارسة النشاط  للشركة فى/  منطمة مرغم الصناعٌة تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً وم 21191121

 ــ  3281لبلى ـ زاوٌة عبد المادرـ بجوار ش عبد الباري سلٌمان ــ عمار رلم 

وفً تارٌخ  4243ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     A.M for trade & import -اٌة ام للتجارة واالستٌراد  -  85

عنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى ومولع ممارسة نشاط الصٌانة تم تعدٌل ال 21191121

  -دمنهور  -عمارة محمود الهلب  -شارع االخالص بجوار مستشفى الصدر  -فى العنوان التالى :

وفً تارٌخ  11745ها برلم    ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌد Bee Healthجولدن كوٌن اورجانٌن )بى هٌلث(  -  86

نمل المركز الرئٌسى الى  -اول العامرٌه  -شارع مسجد العابدٌن -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ابو ثالث  21191122

 محافظة االسكندرٌة

لٌدها برلم     نمل المركز الرئٌسى الى محافظة االسكندرٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك -جولدن كوٌن اورجانٌن  -  87

نمل  -اول العامرٌه  -شارع مسجد العابدٌن -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ابو ثالث  21191122وفً تارٌخ  11745

 المركز الرئٌسى الى محافظة االسكندرٌة

تم تعدٌل  21191122رٌخ وفً تا 2194حدائك اللوتس للتنمٌة واالستثمارات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  88

بالدور المٌزانٌن  21-19بالدور االرضى وارلام  67-45-44-43العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة محالت ارلام 

  -سٌدى جابر -سموحة -ماٌو ومسجد حاتم  14ٌمع فى عمار ابراج المطن مٌدان فٌكتور عمانوٌل المطل على شارع  2م411بمساحة 

تم  21191123وفً تارٌخ  317ترٌد للتجاره والتصنٌع والشحن والتفرٌغ ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     سً -  89

 -الحً الثامن  -شارع دمحم كرٌم  27 -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسً للشركة لٌصبح بالعنوان التالً :

 ى المٌد الماهرة وبذلن ٌمح -مدٌنة نصر 

تم  21191123وفً تارٌخ  11339ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم      PEAKبٌن إلدارة وتطوٌر المشروعات  -  91

شارع على باشا ذو 4تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون  مركز ادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى العنوان التالى : 

  -جابر لسم سٌدى  -الفمار 

ش.م.م ، شركة مساهمة ،   Amico Pharmaceuticalامٌكو فارما سٌوتٌكال لتجارة وتوزٌع األدوٌة والمستحضرات الطبٌة  -  91

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة بالعنوان الكائن  21191127وفً تارٌخ  11176سبك لٌدها برلم    

  -دمنهور -المولف الجدٌد  9ة ( امام بواب1برج الهنا) 

تم  21191127وفً تارٌخ  3245االنظمة الحٌوٌة الحدٌثة لالجهزة الطبٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  92

برج  -ش جمال عبد الناصر  347تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى : 

  -العصافرة  -لصفا الدور الثامن ا

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  7282اصدلاء اسكندرٌة للتجارة والتوزٌع ش.م.م. ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  93

  -الرمل  -شارع عبد السالم عارف 151العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ومولع ممارسة نشاط الشركة فى 

 6965، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     Energy Systems Componentsالمٌة التجارٌة لمكونات انظمة الطالة الع -  94

 تعاونٌات سموحة سٌدى جابر  115تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191128وفً تارٌخ 

ش.م.م ، شركة  Al Alamya Trading Energy Systems Componentsالعالمٌة التجارٌة لمكونات أنظمة الطالة   -  95

تعاونٌات سموحة  115تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191128وفً تارٌخ  6965مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 سٌدى جابر 

تم  21191128وفً تارٌخ  6713عبدالمنعم السٌد عبدالرسول ابراهٌم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  96

المنطمة الصناعٌة الثالثة  45/44تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى لطعة رلم 

 -برج العرب الجدٌدة  5جنوب الثلثة بلون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  8285ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Healthy & Tastyهٌلثً اند تاستى  -  97

شارع مدرسة زهراء المدٌنة من اسكوت  4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى فى : 21191128

  -لسم المنتزة  -

وفً تارٌخ  8285ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Healthy & Tastyهٌلثً اند تاستى  -  98

 B 3بالدور  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاءالفرع :ومولع ممارسة النشاط الثانى فً / الوحدة رلم  21191128

 االسكندرٌة . -لرمل لسم ا  -بمشروع سان ستٌفانو جراند بالزا 

، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم     ELITE LINE .ENG . INDخط النخبه للصناعات الهندسٌه  -  99

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى الدارة الشركة ومحلها المانونً  21191128وفً تارٌخ  11931

 -( المنطمة الصناعٌة شرق الثانٌة حدٌثة برج العرب الجدٌدة 18( بلون )16لنشاط المطعة رلم )ومولع ممارسة ا

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  314شركه دمحم كامل امٌن خزٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

للشركة فى : طرٌك المبارى ـ خلف مصبغة الخٌارى ـ المنشٌة  , وصف الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسة النشاط و المركز الرئٌسى

 الجدٌدة ـ كرموز ـ االسكندرٌة ـ بملن شركة / دمحم كامل امٌن خزٌم و شركاه .

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  11367تمفى للمماوالت ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

  -ن ومولع ممارسة النشاط الصناعى فى :الـتؤشٌر:   ، ٌكون مكا

 

 عزبة المنشٌة البحرٌة  45العنوان / الطرٌك الدولى امتداد شارع 

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  6512مملكة النحل ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 -لسم الهرم  -فٌصل  -من شارع اللٌبنى  -شارع عبد الهادى الموصى  4-ً :وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركه الرئٌسى ف

 جٌزه                   

تم  21191131وفً تارٌخ  11397احمد فتحً احمد خالد عبد الرحمن و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  113

المنطمة الصناعٌة الثالثة مدٌنة  6ب بلون رلم  2فى المطعة اللم  تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه مولع ممارسة نشاط

  -برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  11172سما الخٌر للتنمٌة الزراعٌة )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

غرب طرٌك اإلسكندرٌة / الماهرة  48:  الكٌلو  -فى  العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة ومحلها المانونى  

  -العامرٌة  -الصحراوى بجور مدخل لرٌة الٌمن 

، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها  Al-Fath For Stevedoring And Martimeالفتح للشحن والتفرٌغ واألعمال البحرٌة   -  115

ف الـتؤشٌر:   ، اضافة فروع  ادارى للشركة بالعنوان وحدة رلم تم تعدٌل العنوان , وص 21191131وفً تارٌخ  12199برلم    

  -مٌنا البصل  -الوردٌان  -شارع المكس  216الدور الخامس بالعمار  A( عمارة 1)

، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها  Al-Fath For Stevedoring And Martimeالفتح للشحن والتفرٌغ واألعمال البحرٌة   -  116

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فروع  ادارى للشركة بالعنوان  شمة رلم  21191131وفً تارٌخ  12199برلم    

  -الدخٌلة  -بالدور الثانى شارع خرٌف اسكندرٌة مطروح  213

بك لٌدها ، شركة مساهمة ،  س Al-Fath For Stevedoring And Martimeالفتح للشحن والتفرٌغ واألعمال البحرٌة   -  117

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فروع  ادارى للشركة بالعنوان  مجمع  21191131وفً تارٌخ  12199برلم    

 خلف مصنع الحدٌد و الصلب -مخازن الدخٌلة الكائن ممرة فى طرٌك ام زغٌو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  3212سولٌد لالنشاءات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  118

 الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة ومحلها المانونى فى العنوان التالى :

 -سٌدى جابر  -( برج نعمة 2شمة  )  -(  11الدور )  -ش ابن واصٌف شاه  7

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 Ishraqa International Academyشركة اكادٌمٌة إشرالة الدولٌة لحلول التدرٌب و األستشارات  -  1

(training&consulting solutions ذات مسئولٌة محدودة  و اللوائح و المررات السارٌة و بشرط إستصدار التراخٌص ، )

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات 21191111وفً تارٌخ  11821الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة

 International Brightnessشركة اكادٌمٌة إشرالة الدولٌة للتدرٌب اإلحترافً                                                -  2

Academy   إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه  ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  و اللوائح و المررات السارٌة و بشرط

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191111وفً تارٌخ  11821األنشطة ،  سبك لٌدها برلم   

 Ishraqa International Academyشركة اكادٌمٌة إشرالة الدولٌة لحلول التدرٌب و األستشارات  -  3

(training&consulting solutions.ذات مسئولٌة محدودة  غرض الشركة هو ، ) 

تمدٌم اإلستشارات فً كافة المجاالت)فٌما عدا اإلستشارات المانونٌة, واإلستشارات و الدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس -

جال األوراق المالٌة المنصوص علٌها المال و األستحواذ, و األستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً م

 (من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة.27فً المادة )

 إلامة و تشغٌل و إدارة مركز إلعداد و تدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة.-

 تدرٌب الباحثٌن فً مجال الحاسب األلً. -

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 21191111وفً تارٌخ  11821إنتاج البرامج و اعمال ،  سبك لٌدها برلم   -

 محدودة

 International Brightnessشركة اكادٌمٌة إشرالة الدولٌة للتدرٌب اإلحترافً                                                -  4

Academy   .ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  غرض الشركة هو 

ً كافة المجاالت)فٌما عدا اإلستشارات المانونٌة, واإلستشارات و الدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس تمدٌم اإلستشارات ف-

المال و األستحواذ, و األستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها 

 المال والئحته التنفٌذٌة. (من لانون سوق رأس27فً المادة )

 إلامة و تشغٌل و إدارة مركز إلعداد و تدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة.-

 تدرٌب الباحثٌن فً مجال الحاسب األلً. -

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 21191111وفً تارٌخ  11821إنتاج البرامج و اعمال ،  سبك لٌدها برلم   -

 محدودة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 Ishraqa International Academyشركة اكادٌمٌة إشرالة الدولٌة لحلول التدرٌب و األستشارات  -  5

(training&consulting solutions ذات مسئولٌة محدودة  التوصٌف و التحلٌل و التصمٌم للبرمجٌات و لواعد البٌانات و ، )

و التطبٌمات و إنشاء لواعد البٌانات و نظم المعلومات اإللكترونٌة و  التطبٌمات بمختلف انواعها و أعمال انتاج و تطوٌر البرامج

تشغلها و التدرٌب علٌها وإنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات, وإدخال البٌانات على الحاسبات 

ها وإنتاج و تطوٌر النظم المدمجة و تشغلها و و بالوسائل اإللكترونٌة و أعمال التوصٌف و التصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواع

 التدرٌب علٌها.

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 21191111وفً تارٌخ  11821مع مراعاة احكام الموانٌن ،  سبك لٌدها برلم   -

 محدودة

 International Brightness                     شركة اكادٌمٌة إشرالة الدولٌة للتدرٌب اإلحترافً                           -  6

Academy    ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  التوصٌف و التحلٌل و التصمٌم للبرمجٌات و لواعد البٌانات و التطبٌمات بمختلف

ونٌة و تشغلها و التدرٌب انواعها و أعمال انتاج و تطوٌر البرامج و التطبٌمات و إنشاء لواعد البٌانات و نظم المعلومات اإللكتر

علٌها وإنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات, وإدخال البٌانات على الحاسبات و بالوسائل 

اإللكترونٌة و أعمال التوصٌف و التصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها وإنتاج و تطوٌر النظم المدمجة و تشغلها و التدرٌب 

 علٌها.

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 21191111وفً تارٌخ  11821مع مراعاة احكام الموانٌن ،  سبك لٌدها برلم   -

 محدودة

اوشن اكسبرٌس شٌبنج ش.م.م ، شركة مساهمة  مزاولة نشاط النمل البحرى من تملن و استئجار السفن و الماطرات و المعدات  -  7

ط الوكالة المالحٌة فى مجال نمل البضائع فمط و الشحن و التفرٌغ و المستودعات و التورٌدات البحرٌة و البحرٌة وٌشمل ذلن نشا

االمدادات البحرٌة و التخلٌص الجمركى و مزاولة انشطة التصنٌع و االستٌراد و التصدٌر و الوكالة التجارٌة و مزاولة نشاط النمل 

 و النمل الجوى ( الدولى و البرى ) فٌما عدا النمل السٌاحى 

 ممارسة نشاط ادارة الموانئ

مع مراعاة احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191113وفً تارٌخ  1422برلم   

عزٌز سعٌد عبد العزٌز وشرٌكٌه ، شركة تضامن  الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه الغازات الصناعٌه عبد المجٌد عبد ال -  8

 1بكافه انواعها 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191118وفً تارٌخ  967،  سبك لٌدها برلم    1الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع شبكات الغاز وتركٌبها 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

 1ٌم احمد دمحم حمزه وشرٌكه ، شركة تضامن  الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه الغازات الصناعٌه بكافه انواعها احمد ابراه -  9

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191118وفً تارٌخ  967،  سبك لٌدها برلم    1الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع شبكات الغاز وتركٌبها 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

احمد دمحم حمزه وشركاه ، شركة تضامن  الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه الغازات الصناعٌه بكافه انواعها احمد ابراهٌم  -  11

1 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191118وفً تارٌخ  967،  سبك لٌدها برلم    1الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع شبكات الغاز وتركٌبها 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

لعزٌز سعٌد عبد العزٌز وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه الغازات الصناعٌه عبد المجٌد عبد ا -  11

 1بكافه انواعها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191118وفً تارٌخ  967،  سبك لٌدها برلم    1الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع شبكات الغاز وتركٌبها 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

براهٌم احمد دمحم حمزه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه الغازات الصناعٌه بكافه انواعها احمد ا -  12

1 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191118وفً تارٌخ  967،  سبك لٌدها برلم    1الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع شبكات الغاز وتركٌبها 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

راهٌم احمد دمحم حمزه وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه الغازات الصناعٌه بكافه انواعها احمد اب -  13

1 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191118وفً تارٌخ  967،  سبك لٌدها برلم    1الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع شبكات الغاز وتركٌبها 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ش لمستحضرات التجمٌل و البن )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  غرض الشركة هو :درٌم تات -  14

 تجارة وبٌع مستحضرات التجمٌل والبن وتصنٌعهم لدي الغٌر. "

 الشحن والتسوٌك . "

جوز للشركة مع مراعة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌ

أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التً لد تعاونها 

علً تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 21191118وفً تارٌخ  11354حته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   المانون والئ

 محدودة

 ( ش.م.م ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو: ORO Tradeاوروترٌد للتجارة )  -  15

  

 تجارة و توزٌع المالبس الجاهزة بكافة انواعها. -1

 شة و االغطٌة و الستائر و الغزل و النسٌج و الصوف و البولستر و الترٌكو.تجارة و توزٌع االلم -2

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة فً حدود المسموح به لانونا. -3

 عموم التورٌدات. -4

 التوكٌالت التجارٌة المصرٌة و االجنبٌة. -5

 الامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة بكافة انواعها و التصنٌع للغٌر و لدي الغٌر. -6

وفً تارٌخ  8337مع مراعاه احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191119

 ( ش.م.م ، شركة مساهمة  الالزمة لممارسة هذه االنشطة  ORO Tradeاوروترٌد للتجارة )  -  16

و ٌجوز للشركة ان ٌكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

ز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و الن=تً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او الخارج كما ٌجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191119وفً تارٌخ  8337ذلن طبما الحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ركة : دمحم كامل السٌد السٌد السمٌلى وشرٌكه ، شركة تضامن  غرض الش -  17

 ـ إلامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع  الغزل و النسٌج و المفروشات و المالبس الجاهزة و الصباغة و الطباعة .1

 ـ   تصنٌع الغزل والنسٌج و المفروشات و المالبس الجاهزة والصباغة و الطباعة لدى الغٌر .2

 حدة . ـ تلتزم الشركة بإفراد حسابات مستملة و مركز مالى مستمل لكل نشاط على

مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و على الشركة الحصول على كافة التراحٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  11319سبك لٌدها برلم   

 رض الشركة : شاون اكاندٌنها و شرٌكته ، شركة تضامن  غ -  18

 ـ إلامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع  الغزل و النسٌج و المفروشات و المالبس الجاهزة و الصباغة و الطباعة .1

 ـ   تصنٌع الغزل والنسٌج و المفروشات و المالبس الجاهزة والصباغة و الطباعة لدى الغٌر .2

 اط على حدة .ـ تلتزم الشركة بإفراد حسابات مستملة و مركز مالى مستمل لكل نش

مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و على الشركة الحصول على كافة التراحٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  11319سبك لٌدها برلم   

 لى و شرٌكٌه ، شركة تضامن  غرض الشركة : سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخو -  19

 ـ إلامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع  الغزل و النسٌج و المفروشات و المالبس الجاهزة و الصباغة و الطباعة .1

 ـ   تصنٌع الغزل والنسٌج و المفروشات و المالبس الجاهزة والصباغة و الطباعة لدى الغٌر .2

 لة و مركز مالى مستمل لكل نشاط على حدة .ـ تلتزم الشركة بإفراد حسابات مستم

مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و على الشركة الحصول على كافة التراحٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  11319سبك لٌدها برلم   

 بد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى و شرٌكته ، شركة تضامن  غرض الشركة : سامر ع -  21

 ـ إلامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع  الغزل و النسٌج و المفروشات و المالبس الجاهزة و الصباغة و الطباعة .1

 ـ   تصنٌع الغزل والنسٌج و المفروشات و المالبس الجاهزة والصباغة و الطباعة لدى الغٌر .2

 م الشركة بإفراد حسابات مستملة و مركز مالى مستمل لكل نشاط على حدة .ـ تلتز

مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و على الشركة الحصول على كافة التراحٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  

 ر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التؤش21191111ٌوفً تارٌخ  11319سبك لٌدها برلم   

 سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى و شرٌكه ، شركة تضامن ، شركة تضامن  غرض الشركة :  -  21

 ـ إلامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع  الغزل و النسٌج و المفروشات و المالبس الجاهزة و الصباغة و الطباعة .1

 ـ   تصنٌع الغزل والنسٌج و المفروشات و المالبس الجاهزة والصباغة و الطباعة لدى الغٌر .2

 ـ تلتزم الشركة بإفراد حسابات مستملة و مركز مالى مستمل لكل نشاط على حدة .

مة لمباشرة نشاطها . ،  مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و على الشركة الحصول على كافة التراحٌص الالز

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  11319سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

غرض الشركة .استصالح واستزراع األراضً 1شركة تضامن ، شركة تضامن   -محمود واحمد صالح محمود دمحم عوض  -  22

 هٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع . البور والصحراوٌة أو أحداهما: ) أ ( استصالح وتج

) ب ( استزراع األراضً المستصلحة . وذلن كله فى حدود ألل من ألف فدان. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً  

)فٌما عدا المناطك الصادر مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر

 7713،  سبك لٌدها برلم    2118لسنه  356، ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21191113وفً تارٌخ 

امن  وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن شركة تضامن ، شركة تض -محمود واحمد صالح محمود دمحم عوض  -  23

افراد حسابات مالٌة مستملة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط  -.التورٌدات فٌما ٌخص النشاط  وذلن مع مراعاة ما ٌلى : 2(. 

ذه االنشطة. ،  سبك لٌدها احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة ه -على حده. 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21191113وفً تارٌخ  7713برلم   

المستمبل لالنشاءات و االستثمار العمارى ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  لمٌام بكافة اعمال المماوالت العمومٌة شراء  -  24

الوحدات السكنٌة االدارٌة و التجارٌة التنازل لحساب الشركة او حساب الغٌر تعمٌر وتمسٌم االراضى بناء وبٌع وشراء العمارات و

االراضى الصحراوٌة تجارة وتورٌد اعمال العمارة واعمال الرصف والطرق بكافة انواعها االستشارات الهندسٌة واالستشارات 

حدود غرض الشركة  و تسوٌك وحدات عمارٌة و تجارٌة الهندسٌة والمعمارٌة عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  فى 

بالعمولة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191113وفً تارٌخ  9738لٌدها برلم   

استصالح  و استزراع االراضى  -2المٌام بجمٌع اعمال المماوالت  -1اوركٌد للتشٌد والبناء ش.م.م ، شركة مساهمة   -  25

الصحراوٌة وتجهٌزها بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع باستخدام طرق الرى الحدٌثة على ان تكون تلن االراضى 

 بٌة جمٌع انواع الحٌونات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم تر - 3مخصصة لالستصالح و االستزراع 

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

تم تعدٌل النشاط , 21191116وفً تارٌخ  9975م   وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه ،  سبك لٌدها برل 

 وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة

اوركٌد للتشٌد والبناء ش.م.م ، شركة مساهمة  من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها   أو التً  -  26

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 21191116وفً تارٌخ  9975طبما  ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

.م ، ذات مسئولٌة محدودة  غرض ش.ذ.م -Advanced technology systems A.T.Sاالنظمه التكنولوجٌه المتمدمه  -  27

 -الشركة هو :

 تجارة االجهزة الكهربائٌة ومستلزماتها . -1

 تجارة االجهزة االلكترونٌة ومستلزماتها . -2

 الصٌانة المتنملة لالجهزة الكهربائٌة وااللكترونٌة  -3

 لكترونٌة .مماوالت تورٌد وتركٌب انظمة الحرٌك والسرلة واالنذار المبكر وشاشات العرض اال -4

 عموم االستٌراد والتصدٌر فى كل ماهو مسموح به لانونا . -5

 مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والفرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191117وفً تارٌخ  8233وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  وجه من  -Advanced technology systems A.T.Sاالنظمه التكنولوجٌه المتمدمه  -  28

ر والخارج كما ٌجوز الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزول اعمال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مص

 8233لها ان تندمج فً الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191117وفً تارٌخ 

الدعاٌة واالعالن وتسوٌك االجهزة المكتبٌة ومستلزماتها واالستٌراد  -1ة مساهمة  دٌجٌتن للدعاٌة واالعالن ش.م.م ، شرك -  29

اداره المطابع.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص -2والتصدٌر. 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191117وفً تارٌخ  4736الالزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   

 El Khalijia TRADE OVER SEAS FOR TRADING ANDالخلٌجٌة ترٌد اوفرسٌز للتجارة والمماوالت  -  31

CONTRACTING    ش.م.م ، شركة مساهمة  تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أعماال شبٌهة 

تم تعدٌل 21191117وفً تارٌخ  9324أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمةالنشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 

ش.م.م ، شركة   TRADE OVER SEAS FOR TRADING AND CONTRACTINGترٌد اوفرسٌز للتجارة والمماوالت -  31

مساهمة  تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 

ج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخار

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 21191117وفً تارٌخ  9324طبما  ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

 El Khalijia TRADE OVER SEAS FOR TRADING ANDالخلٌجٌة ترٌد اوفرسٌز للتجارة والمماوالت  -  32

CONTRACTING    :ش.م.م ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو 

 عموم المماوالت و التورٌدات , عموم التجارة.  -1

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا. -2

 تمدٌم خدمات النمل لحساب الشركة أو لحساب الغٌر. -3

 غٌل المنشؤت التعلٌمٌة فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى.الامة و ادارة وتش -4

 تجارة وتوزٌع أجهزة كهربائٌة وأدوات منزلٌة وتلٌفونات محمولة. -5

 الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفالت العامة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده. -6

 التسوٌك العمارى. -7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191117وفً تارٌخ  9324،  سبك لٌدها برلم    وٌجوز للشركة أن

ش.م.م ، شركة   TRADE OVER SEAS FOR TRADING AND CONTRACTINGترٌد اوفرسٌز للتجارة والمماوالت -  33

 مساهمة  غرض الشركة هو: 

 عموم المماوالت و التورٌدات , عموم التجارة.  -1

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا. -2

 تمدٌم خدمات النمل لحساب الشركة أو لحساب الغٌر. -3

 الامة و ادارة وتشغٌل المنشؤت التعلٌمٌة فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى. -4

 تجارة وتوزٌع أجهزة كهربائٌة وأدوات منزلٌة وتلٌفونات محمولة. -5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ظٌم المعارض والمإتمرات والحفالت العامة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده.الامة وتن -6

 التسوٌك العمارى. -7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191117وفً تارٌخ  9324وٌجوز للشركة أن ،  سبك لٌدها برلم   

ن  غرض الشركة : الامه وتشغٌل مصنع لصناعه الرخام والسٌرامٌن وائل احمد حسن وولٌد احمد حسن ، شركة تضام -  34

 وزخرفتها  .

مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافه التراخٌص االزمه لمباشرة نشاطها ،  سبك 

 شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:21191121وفً تارٌخ  11411لٌدها برلم   

وائل احمد حسن وولٌد احمد حسن شركة ، شركة تضامن  غرض الشركة : الامه وتشغٌل مصنع لصناعه الرخام  -  35

 والسٌرامٌن وزخرفتها  .

مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافه التراخٌص االزمه لمباشرة نشاطها ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21191121وفً تارٌخ  11411ها برلم   لٌد

 الجون  للفنادق السٌاحٌة واالندٌة الرٌاضٌة ش.م.م ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو: -  36

 إنشاء وإدارة وتشغٌل األندٌة الرٌاضٌة الخاصة. -1

 طاه و مجمعات السباحة.إنشاء وإدارة المالعب الرٌاضٌة و الصاالت المغ -2

 إنشاء األندٌة الصحٌة و مراكز اللٌالة البدنٌة. -3

 إنشاء األكادمٌات الرٌاضٌة. -4

 التسوٌك الرٌاضى. -5

 إدارة وتشغٌل األلعاب الرٌاضٌة. -6

 ة. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشط

وفً تارٌخ  8568وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191121

 م ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو:1م1رٌو لالستثمارات السٌاحٌة و الرٌاضٌة ش -  37

 دارة وتشغٌل األندٌة الرٌاضٌة الخاصة.إنشاء وإ -1

 إنشاء وإدارة المالعب الرٌاضٌة و الصاالت المغطاه و مجمعات السباحة. -2

 إنشاء األندٌة الصحٌة و مراكز اللٌالة البدنٌة. -3

 إنشاء األكادمٌات الرٌاضٌة. -4

 التسوٌك الرٌاضى. -5

 إدارة وتشغٌل األلعاب الرٌاضٌة. -6

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  8568وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمةتم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191121

الجون  للفنادق السٌاحٌة واالندٌة الرٌاضٌة ش.م.م ، شركة مساهمة  التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها  -  38

على تحمٌك غرضها فً مصر اوفً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191121وفً تارٌخ  8568نون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   الما

م ، شركة مساهمة  التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها على 1م1رٌو لالستثمارات السٌاحٌة و الرٌاضٌة ش -  39

رج، كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام تحمٌك غرضها فً مصر اوفً الخا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191121وفً تارٌخ  8568المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

نبٌة الجنسٌة منطمة حرة عامة باالسكندرٌة( ، ذات مسئولٌة سمٌث انترناشٌونال دٌفلوبمنت كوربورٌشن )فرع شركة اج -  41

تخزٌن وبٌع وصٌانة االالت  -1محدودة  ٌرخص لفرع سمٌث انترناشٌونال دٌفلوبمنت كوربورٌشن بمزاولة النشاط التالى : 

حفر ابار البترول مع اعتبار  تجمٌع معدات -2والمعدات واالجهزة والمهمات والمواد وتمدٌم الخدمات الفنٌة واالستشارٌة واالدارٌة 

هذا الغرض ضمن النشاط التخزٌنى للفرع و<لن للشركات والجهات العفاة العاملة فى مجاالت البحث واالستكشاف والتنمٌب تحت 

مظلة وزارة البترول والشركات العاملة خارج جمهورٌة مصر العربٌة ومشروعات المناطك الحرة . مع السماح للفرع بالتعامل 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191121وفً تارٌخ  162828،  سبك لٌدها برلم    بنسبة

سمٌث انترناشٌونال دٌفلوبمنت كوربورٌشن )فرع شركة اجنبٌة الجنسٌة منطمة حرة عامة باالسكندرٌة( ، ذات مسئولٌة  -  41

حلى مع الجهات والشركات غٌر المعفاة العاملة تحت مظلة وزارة البترول % من حجم تعامالته السنوٌة فى السوق الم21محدودة  

االٌمتد نشاط  -5مزاولة نشاط التخزٌن من خالل مخزن مغطى  -4اشتراطات الدفاع المدنى والحرٌك  -3و<لن مع مراعاة ماٌلى : 

اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات مع مر-ممارسة نشاط الصٌانة خارج النطاق المكانى للمنطمة  -6المشروع لنمل الغاز 

تم 21191121وفً تارٌخ  162828السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة . ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

   -محدودة  غرض الشركة هو : ، ذات مسئولٌة Bee Healthجولدن كوٌن اورجانٌن )بى هٌلث(  -  42

 الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع اضافات االعالف والمكمالت الغذائٌه واالدوٌه البٌطرٌه والمخصبات الزراعٌة . -1

 الامه وتشغٌل مصنع لتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه .. -2

 استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة  , ومنها :  -3

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

 فدان.  21111) ب ( استزراع األراضً المستصلحة . وذلن كله فى ماالٌزٌد  عن 

وفً تارٌخ  11745وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح ،  سبك لٌدها برلم   

 ط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتم تعدٌل النشا21191122

   -نمل المركز الرئٌسى الى محافظة االسكندرٌة ، ذات مسئولٌة محدودة  غرض الشركة هو : -جولدن كوٌن اورجانٌن  -  43

 الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع اضافات االعالف والمكمالت الغذائٌه واالدوٌه البٌطرٌه والمخصبات الزراعٌة . -1

 وتشغٌل مصنع لتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه .. الامه -2

 استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة  , ومنها :  -3

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

 فدان.  21111) ب ( استزراع األراضً المستصلحة . وذلن كله فى ماالٌزٌد  عن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  11745ترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح ،  سبك لٌدها برلم   وٌش

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191122

ي الحدٌثة ، ذات مسئولٌة محدودة  واالستزراع , وأن تستخدم طرق الر Bee Healthجولدن كوٌن اورجانٌن )بى هٌلث(  -  44

، ولرار رئٌس  2118لسنة  351ولٌس الري بطرٌك الغمر ." فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن."2118لسنه  356الجمهورٌة رلم 

 ن او التسمٌن او اللحوم .تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبا -4

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. -5

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات 21191122وفً تارٌخ  11745تصنٌع المبٌدات الحشرٌة ،  سبك لٌدها برلم    -6

 ودةمسئولٌة محد

نمل المركز الرئٌسى الى محافظة االسكندرٌة ، ذات مسئولٌة محدودة  واالستزراع , وأن تستخدم  -جولدن كوٌن اورجانٌن  -  45

،  2118لسنة  351طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر ." فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن."2118لسنه  356 ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم

 تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم . -4

 اللحوم. تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو -5

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات 21191122وفً تارٌخ  11745تصنٌع المبٌدات الحشرٌة ،  سبك لٌدها برلم    -6

 مسئولٌة محدودة

، ذات مسئولٌة محدودة  واألدوٌة البشرٌة والمكمالت والمطهرات  Bee Healthجولدن كوٌن اورجانٌن )بى هٌلث(  -  46

 لمستحضرات البٌطرٌة لدى الغٌر .ومستحضرات التجمٌل وا

 وعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة لكل نشاط على حدى وفما  لمعاٌٌر البورصة المصرٌة .

وفً تارٌخ  11745على الشركه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها وفما الحكام المانون . ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191122

ٌة محدودة  واألدوٌة البشرٌة والمكمالت نمل المركز الرئٌسى الى محافظة االسكندرٌة ، ذات مسئول -جولدن كوٌن اورجانٌن  -  47

 والمطهرات ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات البٌطرٌة لدى الغٌر .

 وعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة لكل نشاط على حدى وفما  لمعاٌٌر البورصة المصرٌة .

وفً تارٌخ  11745المانون . ،  سبك لٌدها برلم    على الشركه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها وفما الحكام

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191122

  -سً ترٌد للتجاره والتصنٌع والشحن والتفرٌغ ش.م.م ، شركة مساهمة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح :  -  48

لة إلستخراج الزٌوت النباتٌة غٌر تامة التكرٌر المستوردة من الخارج تفرٌغ البضائع العامة والحبوب ألٌا  وإلامة صناعات متكام

وبٌعها للسوق المحلى وعصر البذور وتكرٌر الزٌت الخام والعمل فى كافة مجاالت تعبئة وتغلٌف وتوزٌع الحبوب والسلع الغذائٌة 

ة حك أستٌراد المعدات والمواد وكافة ما واالستٌراد والتصدٌر فى حدود غرض الشركة وتخزٌن الزٌوت والشحومات للغٌر وللشرك

وفً تارٌخ  317ٌخدم غرض الشركة من الخارج والمالحة والشحن والتفرٌغ وإنشاء اإلٌداعات العامة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191123

كة مساهمة  والخاصة وتخزٌن البضائع العامة للشركة وللغٌر سً ترٌد للتجاره والتصنٌع والشحن والتفرٌغ ش.م.م ، شر -  49

 وتخزٌن الحبوب والزٌوت ، تخزٌن الزٌوت والشحومات والمواد البترولٌة والبتروكٌماوٌات للغٌر.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ركة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة  وٌجوز للش

أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها 

 317على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها ،  سبك لٌدها برلم   

 دٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمةتم تع21191123وفً تارٌخ 

سً ترٌد للتجاره والتصنٌع والشحن والتفرٌغ ش.م.م ، شركة مساهمة  أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحتة  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191123وفً تارٌخ  317التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 ش.م.م ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو : Sea Port -سى بورت للتجارة والهندسة  -  51

 ــ أعمال المماوالت واالستشارات الهندسٌة.1

 ــ األشغال البحرٌة والتوكٌالت المالحٌة للسفن ماعدا النمل السٌاحى  .2

 ــ التوكٌالت التجارٌة.3

 ــ عموم التجارة واالستٌراد والتصدٌر.4

 رٌدات العمومٌة .ــ التو5

 ــ شراء وتملن وإستئجار وإدارة وتشغٌل سفــن أعـالــى البحــار وتمثٌل مـالن السفن وتموٌن السفن وأعمــال 6

 التخلٌص الجمركى والتورٌدات البحرٌة للسفن أٌا  كانت حمولتها  .    

 ــ تجارة السٌارات  .7

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  2858بك لٌدها برلم   ــ الامة وتشغٌل مركز خدمة وصٌانة السٌارات ،  س8

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

 ش.م.م ، شركة مساهمة  . Sea Port -سى بورت للتجارة والهندسة  -  52

 ــ مماوالت النمل البرى للبضائع .9

 ــ تصمٌم وتنفٌذ وتشغٌل وإدارة الموازٌن بكافة أنواعها  .11

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمـــة لممــارســة هـــــذه مع مراعاة أحكام 

 األنشطة  .  

 وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترن بــؤى وجــه مــن الــوجــوه مــع الشــركــات وغــٌرها التــى تزاول 

 ى تحمٌك أغراضها فى مصر أو فـــى الخـــارج ،  كمـــا ٌجــوز لهـــا أعماال  شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها عل

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191123وفً تارٌخ  2858أن تندمج فـــى ،  سبك لٌدها برلم   

ها أو تلحمها بها وذلن طبما  ش.م.م ، شركة مساهمة  الهٌئات السالفة أو تشترٌ Sea Port -سى بورت للتجارة والهندسة  -  53

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 21191123وفً تارٌخ  2858ألحكام المانون والئحـته التنفـٌذٌـــة . ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

 الخدمات اللوجستٌة للبتروكٌماوٌات )بترولوج(  ) شركة مساهمة مصرٌة ( -  54

Petrochemicals Logistic Services (PLS شركة مساهمة  انتاج كربونات الصودٌوم الخفٌفة والثمٌلة وبٌكربونات ، )

الصودٌوم والصودا الكاوٌة )بما فً ذلن النمٌة والطبٌة( والجٌر الحً ومشتمات هذه المنتجات وتملن المصانع واألراضً الالزمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االتجار والتسوٌك والتصدٌر واستٌراد احتٌاجاتها من مستلزمات اإلنتاج والتشغٌل فً اطار  لتحمٌك غرضها وادارتها وٌكون لها حك

 غرض الشركة ولٌس االتجار.

  

وفى إطار أنشطة انتاج كربونات الصودٌوم واألنشطة األخرى للشركة ٌكون لها الحك فً تولٌد وإنتاج وبٌع وتورٌد  

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191127وفً تارٌخ  156484سبك لٌدها برلم    الطالة الكهربائٌة وكافة األنواع األخرى ، 

 شركة مساهمة

اسكندرٌة لكربونات الصودٌوم )شركة مساهمة مصرٌة تابعة لمطاع االعمال( ، شركة مساهمة  انتاج كربونات الصودٌوم  -  55

فً ذلن النمٌة والطبٌة( والجٌر الحً ومشتمات هذه المنتجات وتملن الخفٌفة والثمٌلة وبٌكربونات الصودٌوم والصودا الكاوٌة )بما 

المصانع واألراضً الالزمة لتحمٌك غرضها وادارتها وٌكون لها حك االتجار والتسوٌك والتصدٌر واستٌراد احتٌاجاتها من 

 مستلزمات اإلنتاج والتشغٌل فً اطار غرض الشركة ولٌس االتجار.

  

بونات الصودٌوم واألنشطة األخرى للشركة ٌكون لها الحك فً تولٌد وإنتاج وبٌع وتورٌد وفى إطار أنشطة انتاج كر 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191127وفً تارٌخ  156484الطالة الكهربائٌة وكافة األنواع األخرى ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

( ، شركة مساهمة  انتاج كربونات الصودٌوم 1981لسنة  159لمانون اسكندرٌة لكربونات الصودٌوم )خاضعة الحكام ا -  56

الخفٌفة والثمٌلة وبٌكربونات الصودٌوم والصودا الكاوٌة )بما فً ذلن النمٌة والطبٌة( والجٌر الحً ومشتمات هذه المنتجات وتملن 

والتصدٌر واستٌراد احتٌاجاتها من  المصانع واألراضً الالزمة لتحمٌك غرضها وادارتها وٌكون لها حك االتجار والتسوٌك

 مستلزمات اإلنتاج والتشغٌل فً اطار غرض الشركة ولٌس االتجار.

  

وفى إطار أنشطة انتاج كربونات الصودٌوم واألنشطة األخرى للشركة ٌكون لها الحك فً تولٌد وإنتاج وبٌع وتورٌد  

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191127وفً تارٌخ  156484 الطالة الكهربائٌة وكافة األنواع األخرى ،  سبك لٌدها برلم  

 شركة مساهمة

سولفاى اسكندرٌة لكربونات الصودٌوم ش.م.م ، شركة مساهمة  انتاج كربونات الصودٌوم الخفٌفة والثمٌلة وبٌكربونات  -  57

ذه المنتجات وتملن المصانع واألراضً الالزمة الصودٌوم والصودا الكاوٌة )بما فً ذلن النمٌة والطبٌة( والجٌر الحً ومشتمات ه

لتحمٌك غرضها وادارتها وٌكون لها حك االتجار والتسوٌك والتصدٌر واستٌراد احتٌاجاتها من مستلزمات اإلنتاج والتشغٌل فً اطار 

 غرض الشركة ولٌس االتجار.

  

ها الحك فً تولٌد وإنتاج وبٌع وتورٌد وفى إطار أنشطة انتاج كربونات الصودٌوم واألنشطة األخرى للشركة ٌكون ل 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191127وفً تارٌخ  156484الطالة الكهربائٌة وكافة األنواع األخرى ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

 الخدمات اللوجستٌة للبتروكٌماوٌات )بترولوج(  ) شركة مساهمة مصرٌة ( -  58

Petrochemicals Logistic Services (PLS شركة مساهمة  لتولٌد الطالة وٌجوز للشركة المٌام بمشروعات اخري او تعدٌل ، )

 نشاطها فً حدود احكام المانون .

  

o :  انشاء وتملن واداره وتشغٌل خدمات البتروكٌماوٌات منها-  

 خطوط نمل المواد الكٌماوٌه و البتروكٌماوٌه . -انشاء مستودعات للتخزٌن  "

 االستثمار فً شركات البتروكٌماوٌات المصرٌة المائمة والجدٌدة او تملكها . "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اعداد وتوثٌك وجمع المعلومات والبٌانات والدراسات والبحوث المتعلمه بصناعه البتروكٌماوٌات وتداول الماده الخام من  "

 غاز الطبٌعً ومشتماته ومنتجات بترولٌه ، 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191127وفً تارٌخ  156484التروٌج ،  سبك لٌدها برلم    "

اسكندرٌة لكربونات الصودٌوم )شركة مساهمة مصرٌة تابعة لمطاع االعمال( ، شركة مساهمة  لتولٌد الطالة وٌجوز للشركة  -  59

 المٌام بمشروعات اخري او تعدٌل نشاطها فً حدود احكام المانون .

  

o ن واداره وتشغٌل خدمات البتروكٌماوٌات منها  :انشاء وتمل-  

 خطوط نمل المواد الكٌماوٌه و البتروكٌماوٌه . -انشاء مستودعات للتخزٌن  "

 االستثمار فً شركات البتروكٌماوٌات المصرٌة المائمة والجدٌدة او تملكها . "

ه بصناعه البتروكٌماوٌات وتداول الماده الخام من اعداد وتوثٌك وجمع المعلومات والبٌانات والدراسات والبحوث المتعلم "

 غاز الطبٌعً ومشتماته ومنتجات بترولٌه ، 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191127وفً تارٌخ  156484التروٌج ،  سبك لٌدها برلم    "

، شركة مساهمة  لتولٌد الطالة وٌجوز للشركة ( 1981لسنة  159اسكندرٌة لكربونات الصودٌوم )خاضعة الحكام المانون  -  61

 المٌام بمشروعات اخري او تعدٌل نشاطها فً حدود احكام المانون .

  

o :  انشاء وتملن واداره وتشغٌل خدمات البتروكٌماوٌات منها-  

 خطوط نمل المواد الكٌماوٌه و البتروكٌماوٌه . -انشاء مستودعات للتخزٌن  "

 البتروكٌماوٌات المصرٌة المائمة والجدٌدة او تملكها .االستثمار فً شركات  "

اعداد وتوثٌك وجمع المعلومات والبٌانات والدراسات والبحوث المتعلمه بصناعه البتروكٌماوٌات وتداول الماده الخام من  "

 غاز الطبٌعً ومشتماته ومنتجات بترولٌه ، 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191127وفً تارٌخ  156484التروٌج ،  سبك لٌدها برلم    "

سولفاى اسكندرٌة لكربونات الصودٌوم ش.م.م ، شركة مساهمة  لتولٌد الطالة وٌجوز للشركة المٌام بمشروعات اخري او  -  61

 تعدٌل نشاطها فً حدود احكام المانون .

  

o :  انشاء وتملن واداره وتشغٌل خدمات البتروكٌماوٌات منها-  

 خطوط نمل المواد الكٌماوٌه و البتروكٌماوٌه . -انشاء مستودعات للتخزٌن  "

 االستثمار فً شركات البتروكٌماوٌات المصرٌة المائمة والجدٌدة او تملكها . "

بحوث المتعلمه بصناعه البتروكٌماوٌات وتداول الماده الخام من اعداد وتوثٌك وجمع المعلومات والبٌانات والدراسات وال "

 غاز الطبٌعً ومشتماته ومنتجات بترولٌه ، 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191127وفً تارٌخ  156484التروٌج ،  سبك لٌدها برلم    "

 ساهمة مصرٌة (الخدمات اللوجستٌة للبتروكٌماوٌات )بترولوج(  ) شركة م -  62



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

Petrochemicals Logistic Services (PLS شركة مساهمة  والبٌع والشراء والتصدٌر واالستٌراد لكافه المواد الخام الالزمه ، )

 لصناعة البتروكٌماوٌات وماٌلزم من إجراءات النمل والتخرٌن وعمل التوكٌالت التجارٌه .

  

لحه او ان تساهم مع شركات أخرى او هٌئات لممارسة نشاط مماثل او مع كما ٌجوز للشركة فً اٌة حال ان ٌكون بها مص 

شركات تساعد لتحمٌك أهدافها فً مصر او بالخارج والشركة ان تندمج او تموم بشراء هذه الشركات وفما ألحكام المانون والئحته 

وفً تارٌخ  156484سبك لٌدها برلم   التنفٌذٌة ومراعاة للشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمزاولة النشاط ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191127

اسكندرٌة لكربونات الصودٌوم )شركة مساهمة مصرٌة تابعة لمطاع االعمال( ، شركة مساهمة  والبٌع والشراء والتصدٌر  -  63

 ت وماٌلزم من إجراءات النمل والتخرٌن وعمل التوكٌالت التجارٌه .واالستٌراد لكافه المواد الخام الالزمه لصناعة البتروكٌماوٌا

  

كما ٌجوز للشركة فً اٌة حال ان ٌكون بها مصلحه او ان تساهم مع شركات أخرى او هٌئات لممارسة نشاط مماثل او مع  

ت وفما ألحكام المانون والئحته شركات تساعد لتحمٌك أهدافها فً مصر او بالخارج والشركة ان تندمج او تموم بشراء هذه الشركا

وفً تارٌخ  156484التنفٌذٌة ومراعاة للشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمزاولة النشاط ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191127

( ، شركة مساهمة  والبٌع والشراء والتصدٌر 1981لسنة  159اسكندرٌة لكربونات الصودٌوم )خاضعة الحكام المانون  -  64

 واالستٌراد لكافه المواد الخام الالزمه لصناعة البتروكٌماوٌات وماٌلزم من إجراءات النمل والتخرٌن وعمل التوكٌالت التجارٌه .

  

نشاط مماثل او مع كما ٌجوز للشركة فً اٌة حال ان ٌكون بها مصلحه او ان تساهم مع شركات أخرى او هٌئات لممارسة  

شركات تساعد لتحمٌك أهدافها فً مصر او بالخارج والشركة ان تندمج او تموم بشراء هذه الشركات وفما ألحكام المانون والئحته 

وفً تارٌخ  156484التنفٌذٌة ومراعاة للشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمزاولة النشاط ،  سبك لٌدها برلم   

 دٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمةتم تع21191127

سولفاى اسكندرٌة لكربونات الصودٌوم ش.م.م ، شركة مساهمة  والبٌع والشراء والتصدٌر واالستٌراد لكافه المواد الخام  -  65

 الالزمه لصناعة البتروكٌماوٌات وماٌلزم من إجراءات النمل والتخرٌن وعمل التوكٌالت التجارٌه .

  

للشركة فً اٌة حال ان ٌكون بها مصلحه او ان تساهم مع شركات أخرى او هٌئات لممارسة نشاط مماثل او مع كما ٌجوز  

شركات تساعد لتحمٌك أهدافها فً مصر او بالخارج والشركة ان تندمج او تموم بشراء هذه الشركات وفما ألحكام المانون والئحته 

وفً تارٌخ  156484راخٌص الالزمة لمزاولة النشاط ،  سبك لٌدها برلم   التنفٌذٌة ومراعاة للشركة الحصول على كافة الت

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191127

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  غرض الشركة هو :   RETRO M & Aشركة رٌترو أم أند اٌه  -  66

الثابتة لتمدٌم وتورٌد جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع  إلامة وتشغٌل وادارة وتجهٌز المطاعم والكافترٌات - 1

 انواع المؤكوالت والوجبات الجاهزة ) والتٌن اواي (.

 إلامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( . - 2

 االلعاب بكافة انواعها والبروجكتور .  PLAYSTATIONإلامة وتشغٌل وادارة صاالت عرض العاب فٌدٌو جٌم وال  - 3

     

  

وفً تارٌخ  12115مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة وبشرط استصدار ،  سبك لٌدها برلم        

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191128



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  التراخٌص  RETRO M & Aشركة رٌترو أم أند اٌه  -  67

 الالزمة لممارسة هذة االنشطة ، وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي      

 وجه من الوحوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد      

 كما ٌجوز لها أن تندمج فً تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ،     

وفً تارٌخ  12115الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم        

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191128

 من  غرض الشركة : الامه وتشغٌل  مصنع لمص و تجهٌز الورق والكرتون احمد عبد الرحٌم محمود وشرٌكه ، شركة تضا -  68

مع مراعاة احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌه وعلً الشركة الحصول علً كافه التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،  

 ة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شرك21191128وفً تارٌخ  9913سبك لٌدها برلم   

احمد عبد الرحٌم محمود و شرٌكه  )شركة تضامن ( ، شركة تضامن  غرض الشركة : الامه وتشغٌل  مصنع لمص و تجهٌز  -  69

 الورق والكرتون 

مع مراعاة احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌه وعلً الشركة الحصول علً كافه التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21191128وفً تارٌخ  9913دها برلم   سبك لٌ

سوبر ب جروب لتجارة االدوٌة ش.م.م ، شركة مساهمة  شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر  -  71

. ،   أو فً الخا رج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128وفً تارٌخ  8756   سبك لٌدها برلم

. تجارة وتوزٌع االدوٌة ومستحضرات التجمٌل والبان االطفال 1سوبر ب جروب لتجارة االدوٌة ش.م.م ، شركة مساهمة   -  71

 واالدوات والمعدات الطبٌة ومستلزمات االدوٌة .

 دوٌة ومستحضرات التجمٌل لدى الغٌر.. تصنٌع االدوٌة ومستلزمات اال2 

 . عموم االستٌراد والتصدٌر )فى حدود السموح به لانونا(.3 

 . والتوكٌالت التجارٌة .4 

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

تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال ،  سبك لٌدها برلم    وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128وفً تارٌخ  8756

 تمفى للمماوالت ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو :  -  72

 عموم التجارة والمماوالت )فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً (. "

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة   "

 بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة .

وبات ) عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواع الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشر  "

 المؤكوالت والتٌن اواي .

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المخبوزات والحلوٌات .  "

  

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191129وفً تارٌخ  11367مع ،  سبك لٌدها برلم   

لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة تمفى للمماوالت ، شركة مساهمة  مراعاة أحكام ا -  73

 لممارسة هذه االنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها او تلحمها بها وذلن  لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ، كما

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191129وفً تارٌخ  11367طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

 لشركة هو :سما الخٌر للتنمٌة الزراعٌة )ش.م.م( ، شركة مساهمة  غرض ا -  74

   

أستصالح وتجهٌز األراضى بالمرافك األساسٌة التى تجعلها لابلة لإلستزراع ، و استزاع األراضى المستصلحه . وذلن  "

فدان  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضى مخصصة ألغراض األستصالح واألستزراع ،  21111كله فى حدود ألل من 

 فى األستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر . وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة

 356ولرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2117لسنة  351فٌماعدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  "

 . 2118لسنة 

  

ف تم تعدٌل النشاط , وص21191131وفً تارٌخ  11172تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات ، سواء ،  سبك لٌدها برلم    "

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

 سما الخٌر للتنمٌة الزراعٌة )ش.م.م( ، شركة مساهمة  كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم . -  75

  

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

  

 الخٌول . تربٌة "

  

 إلامة المزارع السمكٌة . "

  

 الهندسٌة الوراثٌة فى المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة . "

    

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

وفً تارٌخ  11172وجوه مع الشركات وغٌرها ،  سبك لٌدها برلم   وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من ال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191131

سما الخٌر للتنمٌة الزراعٌة )ش.م.م( ، شركة مساهمة  التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك  -  76

كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون  غرضها فً مصر أو فً الخارج ,

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191131وفً تارٌخ  11172والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: دمج الشركة فى شركة  4459توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  1

-5-21سجل برج العرب بتارٌخ  422ممٌدة برلم  1981لسنه  159االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها )الٌكس( ش.م.م ق 

 وبذلن ٌمحى المٌد1998

الى: تامر عبدالفتاح ٌسن عبد  8648توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111ٌخ : ،  فى تار  -  2

 الفتاح زرد وشرٌكه   شركة تضامن

الى: دمج الشركة فى  5158ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  3

-5-21سجل برج العرب بتارٌخ  422ممٌدة برلم  1981لسنه  159السكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها )الٌكس( ش.م.م ق شركة ا

 وبذلن ٌمحى المٌد1998

الى: شركة اكادٌمٌة  11821ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  4

 Ishraqa International Academy (training&consulting solutions)ة لحلول التدرٌب و األستشارات إشرالة الدولٌ

الى: نبٌل حمدى مصطفى  6171شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  5

 سروه و مصطفى فتحى عبد الجواد الشهاوى

الى: مصطفى دمحم مصطفى  3515توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113: ،  فى تارٌخ   -  6

 طلحه وشرٌكته

الى: عبد المجٌد عبد العزٌز  967توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  7

 سعٌد عبد العزٌز وشرٌكٌه

الى: عبد المجٌد عبد العزٌز  967شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118فى تارٌخ : ،    -  8

 سعٌد عبد العزٌز وشرٌكٌه

الى: رانٌا خمٌس على  11219توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  9

 وشرٌكٌها

الى: شاون اكاندٌنها و  11319شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  11

 شرٌكته

الى: المصرٌة لتطوٌر  11329شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  11

 The Egyptian Company For Passenger Transport Development - EGYPT اٌجٌبت باص  -خدمات نمل الركاب 

BUS ش.م.م 

الى: شركة بٌوإكسا  11682ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  12

 )ش.ذ.م.م( BIOEXA Energier Egypt ABانرجٌر اٌجٌبت اٌه بً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: الخلٌجٌة ترٌد اوفرسٌز  9324شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191117،  فى تارٌخ :   -  13

 ش.م.م   El Khalijia TRADE OVER SEAS FOR TRADING AND CONTRACTINGللتجارة والمماوالت 

الى: وائل احمد حسن وولٌد  11411اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل   21191121،  فى تارٌخ :   -  14

 احمد حسن شركة

الى: جولدن كوٌن  11745ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191122،  فى تارٌخ :   -  15

 Bee Healthاورجانٌن )بى هٌلث( 

الى: دمحم فوزي عبدالنبً  9132تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   توصٌة بسٌطة  21191123،  فى تارٌخ :   -  16

 شركة تضامن -عبدالمعطً وشرٌكه 

الى: دمحم فوزي عبدالنبً  9132شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191123،  فى تارٌخ :   -  17

 شركة تضامن -عبدالمعطً وشرٌكه 

الى: الخدمات اللوجستٌة  156484شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191127فى تارٌخ :  ،   -  18

 للبتروكٌماوٌات )بترولوج(  ) شركة مساهمة مصرٌة (

Petrochemicals Logistic Services (PLS) 

الى: دمحم رمضان دمحم منفً  9329اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل   21191127،  فى تارٌخ :   -  19

 حسٌنوشركائه"شركة توصٌة بسٌطة"

الى: احمد عبد الرحٌم  9913شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191128،  فى تارٌخ :   -  21

 محمود و شرٌكه  )شركة تضامن (

الى: مركزحمود للمسالن  151811توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191129،  فى تارٌخ :   -  21

 البولٌة وامراض الكلى  )فاروق اشرف فاروق حمود وشركاه ( شركة توصٌة بسٌطة

ى: الشركة ال 11346ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191129،  فى تارٌخ :   -  22

 Bavarian Freight Services Co. (BFSالبافارٌة لخدمات الشحن)

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عبد الحمٌد السٌد ابراهٌم الحبال  شركة مساهمة  مدٌر عام  الشركة وله فى ذلن الصالحٌات والسلطات الالزمة التى تمكنه من  -  1

تنفٌذ مهامه وله الحك فى تعٌٌن وعزل وانهاء العاملٌن والموظفٌن بالشركة بالطرق المانونٌة المنصوص علٌها ، تارٌخ : 

 524برلم       21191111

سمٌحه السٌد دمحم عوٌس  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرٌن الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن  -  2

فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته 

 وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء  التنفٌذٌة للجمعٌة العامة

ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 

 5168برلم       21191111 التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات ، تارٌخ :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سٌف الدٌن أشرف محمود العتال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرٌن الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن أو  -  3

أو منفردٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون 

الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعزل 

 وكالء 

ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 

 5168برلم       21191111م جمٌع العمود والمشارطات ، تارٌخ : التجارٌة وإبرا

 سمٌحه السٌد دمحم عوٌس  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التى تتعلك بمعامــــــالت -  4

  

والتعامل مع الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت واأللراض بطرٌك االعتمادات ،  

 البنون بالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك

الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الغراضها ، وإبرام المروض غٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت  

فى المإسسات األخرى وبٌع االصول الثابتة والمنمولة ، تارٌخ :  وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن االشتران

 5168برلم       21191111

 سٌف الدٌن أشرف محمود العتال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التى تتعلك بمعامــــــالت -  5

  

ت واأللراض بطرٌك االعتمادات ، والتعامل مع الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموال 

 البنون بالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك

الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الغراضها ، وإبرام المروض غٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت  

العمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات األخرى وبٌع االصول الثابتة والمنمولة ، تارٌخ : وبٌع المحالت التجارٌة و

 5168برلم       21191111

سمٌحه السٌد دمحم عوٌس  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وال ٌكون التصرف ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة  -  6

 5168برلم       21191111وكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : التى ٌتعامل بها وله حك ت

سٌف الدٌن أشرف محمود العتال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وال ٌكون التصرف ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا  -  7

 5168برلم       21191111 بالصفة التى ٌتعامل بها وله حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ :

 8648برلم       21191111تامر عبدالفتاح ٌسن عبد الفتاح زرده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  8

 8648برلم       21191111تامر عبدالفتاح ٌسن عبد الفتاح زرده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  9

 8648برلم       21191111صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : محرم فرج على نصٌر  تو -  11

 8648برلم       21191111محرم فرج على نصٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  11

جهات تامر عبدالفتاح ٌسن عبد الفتاح زرده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام ال -  12

الرسمٌة للشرٌن المتضامن / تامر عبدالفتاح ٌسن عبد الفتاح زرده منفردا وله فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

باسمها مع جمٌع الجٌهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة  والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص واي نوع من المعامالت المالٌة 

مصارف والهٌئاتا المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات وله حك التولٌع علً عمود مع البنون وال

 8648برلم       21191111البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وغٌرها ، تارٌخ : 

ون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات تامر عبدالفتاح ٌسن عبد الفتاح زرده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌك -  13

الرسمٌة للشرٌن المتضامن / تامر عبدالفتاح ٌسن عبد الفتاح زرده منفردا وله فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

اي نوع من المعامالت المالٌة باسمها مع جمٌع الجٌهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة  والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مع البنون والمصارف والهٌئاتا المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات وله حك التولٌع علً عمود 

 8648برلم       21191111البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وغٌرها ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن محرم فرج على نصٌر  توصٌ -  14

المتضامن / تامر عبدالفتاح ٌسن عبد الفتاح زرده منفردا وله فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع 

ع االعمال العام والخاص واي نوع من المعامالت المالٌة مع البنون الجٌهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة  والمطاع العام ولطا

والمصارف والهٌئاتا المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات وله حك التولٌع علً عمود البٌع 

 8648برلم       21191111والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وغٌرها ، تارٌخ : 

محرم فرج على نصٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن  -  15

المتضامن / تامر عبدالفتاح ٌسن عبد الفتاح زرده منفردا وله فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع 

ومٌة  والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص واي نوع من المعامالت المالٌة مع البنون الجٌهات الحكومٌة والغٌر حك

والمصارف والهٌئاتا المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات وله حك التولٌع علً عمود البٌع 

 8648برلم       21191111والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وغٌرها ، تارٌخ : 

تامر عبدالفتاح ٌسن عبد الفتاح زرده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة والغراضها امام الشهر العماري والتولٌع  -  16

 8648برلم       21191111علً عمود التسهٌالت االئمانٌة والمرض وله حك توكٌل الغٌر رفً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

عبدالفتاح ٌسن عبد الفتاح زرده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة والغراضها امام الشهر العماري والتولٌع  تامر -  17

 8648برلم       21191111علً عمود التسهٌالت االئمانٌة والمرض وله حك توكٌل الغٌر رفً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  باسم الشركة والغراضها امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود محرم فرج على نصٌر  توصٌة بسٌطة  م -  18

 8648برلم       21191111التسهٌالت االئمانٌة والمرض وله حك توكٌل الغٌر رفً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

لعماري والتولٌع علً عمود محرم فرج على نصٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة والغراضها امام الشهر ا -  19

 8648برلم       21191111التسهٌالت االئمانٌة والمرض وله حك توكٌل الغٌر رفً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد خلف هللا السٌد سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اضافة صالحٌات لرئٌس مجلس االدارة والنائب منفردٌن  -  21

رهن خطابات الضمان من البنون واستصدارها والسحب واالٌداع وحضور المزاٌدات والمنالصات منفردٌن وهى اال لتراض  وال

 9599برلم       21191111باالضافة لالختصاصات السابمة بالسجل التجارى . ، تارٌخ : 

فاٌز عطا ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اضافة صالحٌات لرئٌس مجلس االدارة والنائب منفردٌن وهى  -  21

اال لتراض  والرهن خطابات الضمان من البنون واستصدارها والسحب واالٌداع وحضور المزاٌدات والمنالصات منفردٌن 

 9599برلم       21191111رى . ، تارٌخ : باالضافة لالختصاصات السابمة بالسجل التجا

عبد الحمٌد السٌد ابراهٌم الحبال  شركة مساهمة  مدٌر عام  الشركة وله فى ذلن الصالحٌات والسلطات الالزمة التى تمكنه  -  22

ٌها ، تارٌخ : من تنفٌذ مهامه وله الحك فى تعٌٌن وعزل وانهاء العاملٌن والموظفٌن بالشركة بالطرق المانونٌة المنصوص عل

 5354برلم       21191111

 9344برلم       21191112أٌمن عبد السالم دمحم الناحولى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  23

 9344برلم       21191112حسن دمحم توفٌك حسن باشا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  24

 9344برلم       21191112نٌهاد دمحم توفٌك حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  25

 9344برلم       21191112سعٌد دمحم عباس انور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  26

 9344برلم       21191112، تارٌخ : طارق دمحم شحاته دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله  -  27

 9344برلم       21191112ٌاسر دمحم توفٌك حسن باشا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  28
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 9344برلم       21191112أٌمن عبد السالم دمحم الناحولى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  29

 9344برلم       21191112حسن دمحم توفٌك حسن باشا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  31

 9344برلم       21191112نٌهاد دمحم توفٌك حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  31

 9344برلم       21191112لس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : سعٌد دمحم عباس انور  شركة مساهمة  عضو مج -  32

 9344برلم       21191112طارق دمحم شحاته دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  33

 9344برلم       21191112ٌاسر دمحم توفٌك حسن باشا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  34

 9344برلم       21191112أٌمن عبد السالم دمحم الناحولى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  35

 9344برلم       21191112حسن دمحم توفٌك حسن باشا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  36

 9344برلم       21191112توفٌك حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  نٌهاد دمحم -  37

 9344برلم       21191112سعٌد دمحم عباس انور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  38

 9344برلم       21191112الخبرة ، تارٌخ :  طارق دمحم شحاته دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى -  39

 9344برلم       21191112ٌاسر دمحم توفٌك حسن باشا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  41

ٌمن عبد السالم أٌمن عبد السالم دمحم الناحولى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/ أ -  41

دمحم الناحولى أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة السٌد/ أٌمن عبد السالم 

دمحم الناحولى رئٌس مجلس اإلدارة )منفردا ( وله الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل بؤسم 

الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص وله أوسع السلطات فى التعامل مع البنون باسم الشركة فى 

 9344برلم       21191112السحب واإلٌداع وااللتراض والرهن التجارى ، تارٌخ : 

لشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/ أٌمن عبد السالم حسن دمحم توفٌك حسن باشا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمثل ا -  42

دمحم الناحولى أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة السٌد/ أٌمن عبد السالم 

مٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل بؤسم دمحم الناحولى رئٌس مجلس اإلدارة )منفردا ( وله الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكو

الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص وله أوسع السلطات فى التعامل مع البنون باسم الشركة فى 

 9344برلم       21191112السحب واإلٌداع وااللتراض والرهن التجارى ، تارٌخ : 

اهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/ أٌمن عبد السالم دمحم نٌهاد دمحم توفٌك حسن  شركة مس -  43

الناحولى أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة السٌد/ أٌمن عبد السالم دمحم 

لشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل بؤسم الناحولى رئٌس مجلس اإلدارة )منفردا ( وله الحك فى تمثٌل ا

الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص وله أوسع السلطات فى التعامل مع البنون باسم الشركة فى 

 9344برلم       21191112السحب واإلٌداع وااللتراض والرهن التجارى ، تارٌخ : 

عٌد دمحم عباس انور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/ أٌمن عبد السالم دمحم س -  44

الناحولى أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة السٌد/ أٌمن عبد السالم دمحم 

نفردا ( وله الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل بؤسم الناحولى رئٌس مجلس اإلدارة )م

الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص وله أوسع السلطات فى التعامل مع البنون باسم الشركة فى 

 9344برلم       21191112السحب واإلٌداع وااللتراض والرهن التجارى ، تارٌخ : 

طارق دمحم شحاته دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/ أٌمن عبد السالم دمحم  -  45

الناحولى أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة السٌد/ أٌمن عبد السالم دمحم 

لناحولى رئٌس مجلس اإلدارة )منفردا ( وله الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل بؤسم ا
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص وله أوسع السلطات فى التعامل مع البنون باسم الشركة فى 

 9344برلم       21191112الرهن التجارى ، تارٌخ : السحب واإلٌداع وااللتراض و

ٌاسر دمحم توفٌك حسن باشا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/ أٌمن عبد السالم  -  46

كة السٌد/ أٌمن عبد السالم دمحم الناحولى أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشر

دمحم الناحولى رئٌس مجلس اإلدارة )منفردا ( وله الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل بؤسم 

كة فى الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص وله أوسع السلطات فى التعامل مع البنون باسم الشر

 9344برلم       21191112السحب واإلٌداع وااللتراض والرهن التجارى ، تارٌخ : 

أٌمن عبد السالم دمحم الناحولى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والرهن العمارى وعمل التسهٌالت االئتمانٌة وإصدار  -  47

ات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل وتحصٌلها من خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وله الحك فى صرف الشٌك

البنن مباشرة كما أن له الحك فى الصرف من حساب الشركة وذلن )منفردا ( وله الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض 

معدات بكافة أنواعها ثمنها بإسم الشركة وله الحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واألالت وال

 9344برلم       21191112ولبض ثمنها بؤسم الشركة وذلن )منفردا ( وله الحك فى التولٌع أمام الشهر ، تارٌخ : 

حسن دمحم توفٌك حسن باشا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والرهن العمارى وعمل التسهٌالت االئتمانٌة وإصدار  -  48

مادات المستندٌة وله الحك فى صرف الشٌكات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل وتحصٌلها من خطابات الضمان وفتح االعت

البنن مباشرة كما أن له الحك فى الصرف من حساب الشركة وذلن )منفردا ( وله الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض 

وكافة وسائل النمل األخرى واألالت والمعدات بكافة أنواعها  ثمنها بإسم الشركة وله الحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات

 9344برلم       21191112ولبض ثمنها بؤسم الشركة وذلن )منفردا ( وله الحك فى التولٌع أمام الشهر ، تارٌخ : 

ة وإصدار خطابات نٌهاد دمحم توفٌك حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهن العمارى وعمل التسهٌالت االئتمانٌ -  49

الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وله الحك فى صرف الشٌكات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل وتحصٌلها من البنن 

مباشرة كما أن له الحك فى الصرف من حساب الشركة وذلن )منفردا ( وله الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها 

ك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واألالت والمعدات بكافة أنواعها ولبض بإسم الشركة وله الح

 9344برلم       21191112ثمنها بؤسم الشركة وذلن )منفردا ( وله الحك فى التولٌع أمام الشهر ، تارٌخ : 

سعٌد دمحم عباس انور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهن العمارى وعمل التسهٌالت االئتمانٌة وإصدار خطابات  -  51

الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وله الحك فى صرف الشٌكات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل وتحصٌلها من البنن 

حساب الشركة وذلن )منفردا ( وله الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها مباشرة كما أن له الحك فى الصرف من 

بإسم الشركة وله الحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واألالت والمعدات بكافة أنواعها ولبض 

 9344برلم       21191112تارٌخ : ثمنها بؤسم الشركة وذلن )منفردا ( وله الحك فى التولٌع أمام الشهر ، 

طارق دمحم شحاته دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهن العمارى وعمل التسهٌالت االئتمانٌة وإصدار خطابات  -  51

الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وله الحك فى صرف الشٌكات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل وتحصٌلها من البنن 

باشرة كما أن له الحك فى الصرف من حساب الشركة وذلن )منفردا ( وله الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها م

بإسم الشركة وله الحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واألالت والمعدات بكافة أنواعها ولبض 

 9344برلم       21191112وله الحك فى التولٌع أمام الشهر ، تارٌخ : ثمنها بؤسم الشركة وذلن )منفردا ( 

ٌاسر دمحم توفٌك حسن باشا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهن العمارى وعمل التسهٌالت االئتمانٌة وإصدار  -  52

ة من جهات التعامل وتحصٌلها من خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وله الحك فى صرف الشٌكات الصادرة بإسم الشرك

البنن مباشرة كما أن له الحك فى الصرف من حساب الشركة وذلن )منفردا ( وله الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض 

ثمنها بإسم الشركة وله الحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واألالت والمعدات بكافة أنواعها 

 9344برلم       21191112لبض ثمنها بؤسم الشركة وذلن )منفردا ( وله الحك فى التولٌع أمام الشهر ، تارٌخ : و

أٌمن عبد السالم دمحم الناحولى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العمارى لتسجٌل العمود النهائٌة وله الحك فى تعٌٌن عدة  -  53

اٌضا  حك التولٌع عن الشركة وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم 

 9344برلم       21191112
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 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسن دمحم توفٌك حسن باشا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العمارى لتسجٌل العمود النهائٌة وله الحك فى تعٌٌن عدة  -  54

ضا  حك التولٌع عن الشركة وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم اٌ

 9344برلم       21191112

نٌهاد دمحم توفٌك حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارى لتسجٌل العمود النهائٌة وله الحك فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن  -  55

التولٌع عن الشركة وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم اٌضا  حك

 9344برلم       21191112

سعٌد دمحم عباس انور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارى لتسجٌل العمود النهائٌة وله الحك فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن  -  56

ع عن الشركة وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم اٌضا  حك التولٌ

 9344برلم       21191112

طارق دمحم شحاته دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارى لتسجٌل العمود النهائٌة وله الحك فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن  -  57

لشركة وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم اٌضا  حك التولٌع عن ا

 9344برلم       21191112

ٌاسر دمحم توفٌك حسن باشا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارى لتسجٌل العمود النهائٌة وله الحك فى تعٌٌن عدة  -  58

ركة وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم اٌضا  حك التولٌع عن الش

 9344برلم       21191112

اٌة عصام الدٌن احمد اسماعٌل احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتهم مع الغٌر ولهم منفردٌن  -  59

 ها فٌما عدا ما أحتفظ بهفً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسم

صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌران منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن  

 اغراضها امام

مل مع جمٌع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعا 

 البنون

 11311برلم       21191112والمصارف من سحب وإٌداع وفتح حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض ، تارٌخ :  

كرٌم عادل عثمان السٌد العشرى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتهم مع الغٌر ولهم منفردٌن فً  -  61

 السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به هذا الصدد أوسع

صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌران منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن  

 اغراضها امام

مطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال وال 

 البنون

 11311برلم       21191112والمصارف من سحب وإٌداع وفتح حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض ، تارٌخ :  

 كاتها العمارٌةاٌة عصام الدٌن احمد اسماعٌل احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و الرهن و بٌع اصول الشركة وممتل -  61

 واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة  

 العمود و

مشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : ال 

 11311برلم       21191112

 كرٌم عادل عثمان السٌد العشرى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و الرهن و بٌع اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة -  62

 السٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركهواالراضً و 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة  

 العمود و

ك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : المشارطات والصفمات التى تتعل 

 11311برلم       21191112
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 11345برلم       21191112كرٌم عماد ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  63

 11345برلم       21191112ة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهم -  64

برلم       21191112فادى ماهر ٌانكو زكً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  65

11345 

    21191112ماله ، تارٌخ : ٌوسف نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  است -  66

 11345برلم   

 11345برلم       21191112جوٌا مجدي ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  67

 11345برلم       21191112شادى مجدى ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  68

 11345برلم       21191112م عماد ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : كرٌ -  69

 11345برلم       21191112نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  71

برلم       21191112عضو منتدب  استماله ، تارٌخ : فادى ماهر ٌانكو زكً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة و -  71

11345 

    21191112ٌوسف نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  استماله ، تارٌخ :  -  72

 11345برلم   

 11345برلم       21191112 جوٌا مجدي ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : -  73

 11345برلم       21191112شادى مجدى ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  74

للسٌد" رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب "  -كرٌم عماد ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  75

ارة والعضو المنتدب" منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة والتعامل بؤسم الشركة و ضمن اغراضها و "نائب رئٌس مجلس اإلد

والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم  

ؤمٌن االجتماعً و التولٌع علً استمارات التؤمٌنات و مصلحة السجل التجارى ومصلحة الشهر العماري و التوثٌك و الهٌئة المومٌة للت

 11345برلم       21191112و مصلحة الجمارن  بكافة إداراتها و فً إنهاء كافة االجراءات ، تارٌخ : 

المنتدب " و "نائب للسٌد" رئٌس مجلس االدارة والعضو  -نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  76

رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب" منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة والتعامل بؤسم الشركة و ضمن اغراضها والتولٌع 

عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم  ومصلحة الشهر 

ي و التوثٌك و الهٌئة المومٌة للتؤمٌن االجتماعً و التولٌع علً استمارات التؤمٌنات و مصلحة السجل التجارى و مصلحة العمار

 11345برلم       21191112الجمارن  بكافة إداراتها و فً إنهاء كافة االجراءات ، تارٌخ : 

للسٌد" رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب "  -منتدب  فادى ماهر ٌانكو زكً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو  -  77

و "نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب" منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة والتعامل بؤسم الشركة و ضمن اغراضها 

الخاص بكافة اشكالهم   والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع

ومصلحة الشهر العماري و التوثٌك و الهٌئة المومٌة للتؤمٌن االجتماعً و التولٌع علً استمارات التؤمٌنات و مصلحة السجل التجارى 

 11345برلم       21191112و مصلحة الجمارن  بكافة إداراتها و فً إنهاء كافة االجراءات ، تارٌخ : 

للسٌد" رئٌس مجلس  -نصٌف العجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ٌوسف نبٌل ٌوسف -  78

االدارة والعضو المنتدب " و "نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب" منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة والتعامل بؤسم 

غٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع  الشركة و ضمن اغراضها والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و

الخاص بكافة اشكالهم  ومصلحة الشهر العماري و التوثٌك و الهٌئة المومٌة للتؤمٌن االجتماعً و التولٌع علً استمارات التؤمٌنات و 

 11345برلم       21191112ارٌخ : مصلحة السجل التجارى و مصلحة الجمارن  بكافة إداراتها و فً إنهاء كافة االجراءات ، ت
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 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

للسٌد" رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب "  -جوٌا مجدي ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  79

و "نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب" منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة والتعامل بؤسم الشركة و ضمن اغراضها 

ٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم  والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكوم

ومصلحة الشهر العماري و التوثٌك و الهٌئة المومٌة للتؤمٌن االجتماعً و التولٌع علً استمارات التؤمٌنات و مصلحة السجل التجارى 

 11345برلم       21191112، تارٌخ :  و مصلحة الجمارن  بكافة إداراتها و فً إنهاء كافة االجراءات

للسٌد" رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب "  -شادى مجدى ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو منتدب   -  81

و "نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب" منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة والتعامل بؤسم الشركة و ضمن اغراضها 

ٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم  والتول

ومصلحة الشهر العماري و التوثٌك و الهٌئة المومٌة للتؤمٌن االجتماعً و التولٌع علً استمارات التؤمٌنات و مصلحة السجل التجارى 

 11345برلم       21191112راتها و فً إنهاء كافة االجراءات ، تارٌخ : و مصلحة الجمارن  بكافة إدا

كرٌم عماد ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الجمركٌة و هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة و  -  81

رٌة وكافة مؤمورٌاتها واللجان الداخلٌة الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و المدن و االحٌاء و المحافظات ومصلحة الضرائب المص

ولجان الطعن وفً التصدٌر و اعادة التصدٌر و الهٌئة العامة لألستثمار و المناطك الحره و اجهزة المدن الصناعٌة و التولٌع علً 

ت الشركة بالنمد او عمود االٌجار الخاصة بالشركة وتعدٌالتها وفسخها و ابرام العمود و المشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامال

 11345برلم       21191112باآلجل و التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب ، تارٌخ : 

نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الجمركٌة و هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة و الهٌئة  -  82

ء و المحافظات ومصلحة الضرائب المصرٌة وكافة مؤمورٌاتها واللجان الداخلٌة ولجان العامة للتنمٌة الصناعٌة و المدن و االحٌا

الطعن وفً التصدٌر و اعادة التصدٌر و الهٌئة العامة لألستثمار و المناطك الحره و اجهزة المدن الصناعٌة و التولٌع علً عمود 

شارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باآلجل االٌجار الخاصة بالشركة وتعدٌالتها وفسخها و ابرام العمود و الم

 11345برلم       21191112و التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب ، تارٌخ : 

فادى ماهر ٌانكو زكً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الجمركٌة و هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة و  -  83

ة العامة للتنمٌة الصناعٌة و المدن و االحٌاء و المحافظات ومصلحة الضرائب المصرٌة وكافة مؤمورٌاتها واللجان الداخلٌة الهٌئ

ولجان الطعن وفً التصدٌر و اعادة التصدٌر و الهٌئة العامة لألستثمار و المناطك الحره و اجهزة المدن الصناعٌة و التولٌع علً 

ركة وتعدٌالتها وفسخها و ابرام العمود و المشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او عمود االٌجار الخاصة بالش

 11345برلم       21191112باآلجل و التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب ، تارٌخ : 

الجمركٌة و هٌئة المجتمعات   ٌوسف نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب -  84

العمرانٌة الجدٌدة و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و المدن و االحٌاء و المحافظات ومصلحة الضرائب المصرٌة وكافة مؤمورٌاتها 

المدن الصناعٌة واللجان الداخلٌة ولجان الطعن وفً التصدٌر و اعادة التصدٌر و الهٌئة العامة لألستثمار و المناطك الحره و اجهزة 

و التولٌع علً عمود االٌجار الخاصة بالشركة وتعدٌالتها وفسخها و ابرام العمود و المشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت 

 11345برلم       21191112الشركة بالنمد او باآلجل و التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب ، تارٌخ : 

ف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الجمركٌة و هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة و جوٌا مجدي ٌوسف نصٌ -  85

الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و المدن و االحٌاء و المحافظات ومصلحة الضرائب المصرٌة وكافة مؤمورٌاتها واللجان الداخلٌة 

مة لألستثمار و المناطك الحره و اجهزة المدن الصناعٌة و التولٌع علً ولجان الطعن وفً التصدٌر و اعادة التصدٌر و الهٌئة العا

عمود االٌجار الخاصة بالشركة وتعدٌالتها وفسخها و ابرام العمود و المشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

 11345برلم       21191112باآلجل و التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب ، تارٌخ : 

شادى مجدى ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو منتدب  الجمركٌة و هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة و الهٌئة  -  86

العامة للتنمٌة الصناعٌة و المدن و االحٌاء و المحافظات ومصلحة الضرائب المصرٌة وكافة مؤمورٌاتها واللجان الداخلٌة ولجان 

ٌر و اعادة التصدٌر و الهٌئة العامة لألستثمار و المناطك الحره و اجهزة المدن الصناعٌة و التولٌع علً عمود الطعن وفً التصد

االٌجار الخاصة بالشركة وتعدٌالتها وفسخها و ابرام العمود و المشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باآلجل 

 11345برلم       21191112رف من سحب ، تارٌخ : و التعامل مع جمٌع البنون و المصا
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 134 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كرٌم عماد ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و اٌداع االموال بالبنون اٌا  كانت لٌمتها و التولٌع  -  87

راض و اتخاذ ما علً الشٌكات و فتح و غلك الحسابات و االفراج عن رأس المال و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حك االلت

ٌلزم من إجراءات للحصول على التسهٌالت االئتمانٌة  و الرهن و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارف و لهم حك 

لبض و دفع كافة المبالغ وتولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و كذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء 

 11345برلم       21191112الرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمنمولة و ممتلكاتها ، تارٌخ :  و البٌع و

نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و اٌداع االموال بالبنون اٌا  كانت لٌمتها و التولٌع علً  -  88

و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حك االلتراض و اتخاذ ما ٌلزم الشٌكات و فتح و غلك الحسابات و االفراج عن رأس المال 

من إجراءات للحصول على التسهٌالت االئتمانٌة  و الرهن و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارف و لهم حك لبض و 

لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و  دفع كافة المبالغ وتولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و كذلن

 11345برلم       21191112الرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمنمولة و ممتلكاتها ، تارٌخ : 

فادى ماهر ٌانكو زكً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و اٌداع االموال بالبنون اٌا  كانت لٌمتها و التولٌع  -  89

شٌكات و فتح و غلك الحسابات و االفراج عن رأس المال و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حك االلتراض و اتخاذ ما علً ال

ٌلزم من إجراءات للحصول على التسهٌالت االئتمانٌة  و الرهن و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارف و لهم حك 

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و كذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء لبض و دفع كافة المبالغ وتولٌع و تحوٌل و 

 11345برلم       21191112و البٌع و الرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمنمولة و ممتلكاتها ، تارٌخ : 

دب  و اٌداع االموال بالبنون اٌا  كانت ٌوسف نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنت -  91

لٌمتها و التولٌع علً الشٌكات و فتح و غلك الحسابات و االفراج عن رأس المال و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حك 

ن و االلتراض و اتخاذ ما ٌلزم من إجراءات للحصول على التسهٌالت االئتمانٌة  و الرهن و كافة صور التعامل مع جمٌع البنو

المصارف و لهم حك لبض و دفع كافة المبالغ وتولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و كذلن لهم حك 

برلم       21191112التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمنمولة و ممتلكاتها ، تارٌخ : 

11345 

ي ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و اٌداع االموال بالبنون اٌا  كانت لٌمتها و التولٌع جوٌا مجد -  91

علً الشٌكات و فتح و غلك الحسابات و االفراج عن رأس المال و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حك االلتراض و اتخاذ ما 

نٌة  و الرهن و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارف و لهم حك ٌلزم من إجراءات للحصول على التسهٌالت االئتما

لبض و دفع كافة المبالغ وتولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و كذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء 

 11345برلم       21191112رٌخ : و البٌع و الرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمنمولة و ممتلكاتها ، تا

شادى مجدى ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو منتدب  و اٌداع االموال بالبنون اٌا  كانت لٌمتها و التولٌع علً  -  92

 الشٌكات و فتح و غلك الحسابات و االفراج عن رأس المال و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حك االلتراض و اتخاذ ما ٌلزم

من إجراءات للحصول على التسهٌالت االئتمانٌة  و الرهن و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارف و لهم حك لبض و 

 دفع كافة المبالغ وتولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و كذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و

 11345برلم       21191112لشركة الثابتة والمنمولة و ممتلكاتها ، تارٌخ : الرهن لكافة أصول ا

كرٌم عماد ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارٌة و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و  -  93

ٌن فً شراء السٌارات بكافة أنواعها بؤسم وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافاتهم و لهم الحك مجتمعٌن او منفرد

الشركةو بٌعها و كذا التعالد علً شراء االراضً بالمناطك الصناعٌة ولهم الحك فً التولٌع علً عمود تعدٌل و تؤسٌس الشركات و 

ٌع الكهرباء و شركات التولٌع علً عمود الشراء و التعالد مع كافة المرافك وتمثٌل الشركة امام جمٌع المرافك المٌاه و شركات توز

 11345برلم       21191112الغاز الطبٌعً بجمهورٌة مصر العربٌة و التعامل مع الشركة ، تارٌخ : 

نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العمارٌة و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء  -  94

كافاتهم و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً شراء السٌارات بكافة أنواعها بؤسم الشركةو الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و م

بٌعها و كذا التعالد علً شراء االراضً بالمناطك الصناعٌة ولهم الحك فً التولٌع علً عمود تعدٌل و تؤسٌس الشركات و التولٌع 

مام جمٌع المرافك المٌاه و شركات توزٌع الكهرباء و شركات الغاز علً عمود الشراء و التعالد مع كافة المرافك وتمثٌل الشركة ا

 11345برلم       21191112الطبٌعً بجمهورٌة مصر العربٌة و التعامل مع الشركة ، تارٌخ : 
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 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فادى ماهر ٌانكو زكً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  العمارٌة و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً  -  95

و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافاتهم و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً شراء السٌارات بكافة أنواعها بؤسم 

الشركةو بٌعها و كذا التعالد علً شراء االراضً بالمناطك الصناعٌة ولهم الحك فً التولٌع علً عمود تعدٌل و تؤسٌس الشركات و 

اء و التعالد مع كافة المرافك وتمثٌل الشركة امام جمٌع المرافك المٌاه و شركات توزٌع الكهرباء و شركات التولٌع علً عمود الشر

 11345برلم       21191112الغاز الطبٌعً بجمهورٌة مصر العربٌة و التعامل مع الشركة ، تارٌخ : 

وعضومنتدب  العمارٌة و لهم الحك فً تعٌٌن و  ٌوسف نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة -  96

عزل مستخدمً و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافاتهم و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً شراء السٌارات بكافة 

علً عمود تعدٌل و تؤسٌس  أنواعها بؤسم الشركةو بٌعها و كذا التعالد علً شراء االراضً بالمناطك الصناعٌة ولهم الحك فً التولٌع

الشركات و التولٌع علً عمود الشراء و التعالد مع كافة المرافك وتمثٌل الشركة امام جمٌع المرافك المٌاه و شركات توزٌع الكهرباء 

 11345برلم       21191112و شركات الغاز الطبٌعً بجمهورٌة مصر العربٌة و التعامل مع الشركة ، تارٌخ : 

جدي ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارٌة و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و جوٌا م -  97

وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافاتهم و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً شراء السٌارات بكافة أنواعها بؤسم 

بالمناطك الصناعٌة ولهم الحك فً التولٌع علً عمود تعدٌل و تؤسٌس الشركات و  الشركةو بٌعها و كذا التعالد علً شراء االراضً

التولٌع علً عمود الشراء و التعالد مع كافة المرافك وتمثٌل الشركة امام جمٌع المرافك المٌاه و شركات توزٌع الكهرباء و شركات 

 11345برلم       21191112: الغاز الطبٌعً بجمهورٌة مصر العربٌة و التعامل مع الشركة ، تارٌخ 

شادى مجدى ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو منتدب  العمارٌة و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و  -  98

وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافاتهم و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً شراء السٌارات بكافة أنواعها بؤسم 

عها و كذا التعالد علً شراء االراضً بالمناطك الصناعٌة ولهم الحك فً التولٌع علً عمود تعدٌل و تؤسٌس الشركات و الشركةو بٌ

التولٌع علً عمود الشراء و التعالد مع كافة المرافك وتمثٌل الشركة امام جمٌع المرافك المٌاه و شركات توزٌع الكهرباء و شركات 

 11345برلم       21191112عربٌة و التعامل مع الشركة ، تارٌخ : الغاز الطبٌعً بجمهورٌة مصر ال

كرٌم عماد ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة لإلتصاالت و مع الشركات المختصة  -  99

ارة الشركة و كل ذلن كذلن لهم الحك فً المثول امام جمٌع شركات المحمول و لهم اوسع السلطات إلد  ADSLلإلشتران فً خدمة 

بؤسم الشركة وتحمٌما الغراضها و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً توكٌل الغٌر و المحامٌٌن و المحاسبٌن فً كل او بعض ما ذكر 

 11345برلم       21191112. ، تارٌخ : 

ع الشركات المختصة لإلشتران نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المصرٌة لإلتصاالت و م -  111

كذلن لهم الحك فً المثول امام جمٌع شركات المحمول و لهم اوسع السلطات إلدارة الشركة و كل ذلن بؤسم   ADSLفً خدمة 

الشركة وتحمٌما الغراضها و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً توكٌل الغٌر و المحامٌٌن و المحاسبٌن فً كل او بعض ما ذكر . ، 

 11345برلم       21191112ٌخ : تار

فادى ماهر ٌانكو زكً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المصرٌة لإلتصاالت و مع الشركات المختصة  -  111

كذلن لهم الحك فً المثول امام جمٌع شركات المحمول و لهم اوسع السلطات إلدارة الشركة و كل ذلن   ADSLلإلشتران فً خدمة 

الشركة وتحمٌما الغراضها و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً توكٌل الغٌر و المحامٌٌن و المحاسبٌن فً كل او بعض ما ذكر بؤسم 

 11345برلم       21191112. ، تارٌخ : 

ٌوسف نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  المصرٌة لإلتصاالت و مع  -  112

كذلن لهم الحك فً المثول امام جمٌع شركات المحمول و لهم اوسع السلطات إلدارة   ADSLركات المختصة لإلشتران فً خدمة الش

الشركة و كل ذلن بؤسم الشركة وتحمٌما الغراضها و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً توكٌل الغٌر و المحامٌٌن و المحاسبٌن فً 

 11345برلم       21191112كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

جوٌا مجدي ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المصرٌة لإلتصاالت و مع الشركات المختصة  -  113

كذلن لهم الحك فً المثول امام جمٌع شركات المحمول و لهم اوسع السلطات إلدارة الشركة و كل ذلن   ADSLلإلشتران فً خدمة 

مٌما الغراضها و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً توكٌل الغٌر و المحامٌٌن و المحاسبٌن فً كل او بعض ما ذكر بؤسم الشركة وتح

 11345برلم       21191112. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شادى مجدى ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو منتدب  المصرٌة لإلتصاالت و مع الشركات المختصة  -  114

كذلن لهم الحك فً المثول امام جمٌع شركات المحمول و لهم اوسع السلطات إلدارة الشركة و كل ذلن   ADSLلإلشتران فً خدمة 

بؤسم الشركة وتحمٌما الغراضها و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً توكٌل الغٌر و المحامٌٌن و المحاسبٌن فً كل او بعض ما ذكر 

 11345برلم       21191112. ، تارٌخ : 

 11345برلم       21191112كرٌم عماد ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  115

 11345برلم       21191112نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  116

برلم       21191112دارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ : فادى ماهر ٌانكو زكً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ا -  117

11345 

    21191112ٌوسف نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  استماله ، تارٌخ :  -  118

 11345برلم   

 11345برلم       21191112جوٌا مجدي ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  119

 11345برلم       21191112شادى مجدى ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  عضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  111

 144449برلم       21191112ضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : سمر عالء عبد السالم خمٌس  شركة مساهمة  ع -  111

 144449برلم       21191112سمر عالء عبد السالم خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  112

 144449برلم       21191112عالء عبد السالم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  113

 144449برلم       21191112عالء عبد السالم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  114

سمر عالء عبد السالم خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  :   للســٌد / عــالء عبد السالم خمٌس الســٌد رئٌس  -  115

 لغٌر .  والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم .مجلس ادارة الشركة تمثٌل الشركة أمام المضاء وا

  

 ثانٌا :   للسـٌد / عبد السالم عالء عبد السالم خمٌس نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب األختصاصات اآلتٌة : 

 أمام المضاء. ـ المٌام بؤختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة غٌابه فٌما عدا تمثٌل الشركة 1

 144449برلم       21191112ـ و الحك فى التولٌع منفردا أمام البنون وفتح الحسابات بؤسم الشركة بالبنون المختلفة ، تارٌخ : 2

سمر عالء عبد السالم خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  :   للســٌد / عــالء عبد السالم خمٌس الســٌد رئٌس  -  116

 الشركة تمثٌل الشركة أمام المضاء والغٌر .  والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم .مجلس ادارة 

  

 ثانٌا :   للسـٌد / عبد السالم عالء عبد السالم خمٌس نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب األختصاصات اآلتٌة : 

 ى حالة غٌابه فٌما عدا تمثٌل الشركة أمام المضاء.ـ المٌام بؤختصاصات رئٌس مجلس االدارة ف 1

 144449برلم       21191112ـ و الحك فى التولٌع منفردا أمام البنون وفتح الحسابات بؤسم الشركة بالبنون المختلفة ، تارٌخ : 2

السالم خمٌس الســٌد رئٌس  عالء عبد السالم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  :   للســٌد / عــالء عبد -  117

 مجلس ادارة الشركة تمثٌل الشركة أمام المضاء والغٌر .  والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم .

  

 ثانٌا :   للسـٌد / عبد السالم عالء عبد السالم خمٌس نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب األختصاصات اآلتٌة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المٌام بؤختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة غٌابه فٌما عدا تمثٌل الشركة أمام المضاء. ـ 1

 144449برلم       21191112ـ و الحك فى التولٌع منفردا أمام البنون وفتح الحسابات بؤسم الشركة بالبنون المختلفة ، تارٌخ : 2

مجلس ادارة  :   للســٌد / عــالء عبد السالم خمٌس الســٌد رئٌس  عالء عبد السالم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس -  118

 مجلس ادارة الشركة تمثٌل الشركة أمام المضاء والغٌر .  والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم .

  

 لعضو المنتدب األختصاصات اآلتٌة : ثانٌا :   للسـٌد / عبد السالم عالء عبد السالم خمٌس نائب رئٌس مجلس االدارة وا

 ـ المٌام بؤختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة غٌابه فٌما عدا تمثٌل الشركة أمام المضاء. 1

 144449برلم       21191112ـ و الحك فى التولٌع منفردا أمام البنون وفتح الحسابات بؤسم الشركة بالبنون المختلفة ، تارٌخ : 2

عبد السالم خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وااللتراض من البنون والتولٌع على الشٌكات وكافة  سمر عالء -  119

 التعامالت التجارٌة الخاصة بالشركة .

ـ والحك فى التولٌع على عمود بٌع وشراء األصول واالراضى والعمارات والسٌارات والمنموالت بما فى ذلن المروض والرهن 3

نواعه وكافة التصرفات سواء بالبٌع أو الشراء أو التنازل وكل ماٌتطلبه غرض الشركة وذلن أمام مكاتب توثٌك بكافة درجاته وأ

وزارة العدل ومؤمورٌات الشهر العمارى والسجل التجارى والبنون والهٌئات العامة لألستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وكافة 

 144449برلم       21191112الجهات الحكومٌة والغٌر ، تارٌخ : 

سمر عالء عبد السالم خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وااللتراض من البنون والتولٌع على الشٌكات وكافة  -  121

 التعامالت التجارٌة الخاصة بالشركة .

بما فى ذلن المروض والرهن ـ والحك فى التولٌع على عمود بٌع وشراء األصول واالراضى والعمارات والسٌارات والمنموالت 3

بكافة درجاته وأنواعه وكافة التصرفات سواء بالبٌع أو الشراء أو التنازل وكل ماٌتطلبه غرض الشركة وذلن أمام مكاتب توثٌك 

وكافة وزارة العدل ومؤمورٌات الشهر العمارى والسجل التجارى والبنون والهٌئات العامة لألستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة 

 144449برلم       21191112الجهات الحكومٌة والغٌر ، تارٌخ : 

عالء عبد السالم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وااللتراض من البنون والتولٌع على الشٌكات وكافة  -  121

 التعامالت التجارٌة الخاصة بالشركة .

ول واالراضى والعمارات والسٌارات والمنموالت بما فى ذلن المروض والرهن ـ والحك فى التولٌع على عمود بٌع وشراء األص3

بكافة درجاته وأنواعه وكافة التصرفات سواء بالبٌع أو الشراء أو التنازل وكل ماٌتطلبه غرض الشركة وذلن أمام مكاتب توثٌك 

ة لألستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وكافة وزارة العدل ومؤمورٌات الشهر العمارى والسجل التجارى والبنون والهٌئات العام

 144449برلم       21191112الجهات الحكومٌة والغٌر ، تارٌخ : 

عالء عبد السالم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وااللتراض من البنون والتولٌع على الشٌكات وكافة  -  122

 التعامالت التجارٌة الخاصة بالشركة .

ـ والحك فى التولٌع على عمود بٌع وشراء األصول واالراضى والعمارات والسٌارات والمنموالت بما فى ذلن المروض والرهن 3

بكافة درجاته وأنواعه وكافة التصرفات سواء بالبٌع أو الشراء أو التنازل وكل ماٌتطلبه غرض الشركة وذلن أمام مكاتب توثٌك 

عمارى والسجل التجارى والبنون والهٌئات العامة لألستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وكافة وزارة العدل ومؤمورٌات الشهر ال

 144449برلم       21191112الجهات الحكومٌة والغٌر ، تارٌخ : 

تفوٌض سمر عالء عبد السالم خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  حكومٌة التى ٌتطلب الرجوع الٌها وله الحك فى  -  123

 أو توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر .

ـ  و تمثٌل الشركة أمام مؤمورٌة الضرائب . ثالثا : تكلف السٌدة / سمر عالء عبد السالم خمٌس  عضو مجلس االدارة باعداد 4

 تمرٌر بشؤن أعمال الشركة و عرض التمارٌر على مجلس االدارة . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دٌد االختصاصات المنوطة لكل منهم وتولع منهم على ذلن ،، ) على ان ٌسبك بٌع ولد تمت موافمة أعضاء مجلس االدارة على تح

 144449برلم       21191112االصول بموافمه الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

وٌض سمر عالء عبد السالم خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  حكومٌة التى ٌتطلب الرجوع الٌها وله الحك فى تف -  124

 أو توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر .

ـ  و تمثٌل الشركة أمام مؤمورٌة الضرائب . ثالثا : تكلف السٌدة / سمر عالء عبد السالم خمٌس  عضو مجلس االدارة باعداد 4

 تمرٌر بشؤن أعمال الشركة و عرض التمارٌر على مجلس االدارة . 

د االختصاصات المنوطة لكل منهم وتولع منهم على ذلن ،، ) على ان ٌسبك بٌع ولد تمت موافمة أعضاء مجلس االدارة على تحدٌ

 144449برلم       21191112االصول بموافمه الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

فوٌض عالء عبد السالم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حكومٌة التى ٌتطلب الرجوع الٌها وله الحك فى ت -  125

 أو توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر .

ـ  و تمثٌل الشركة أمام مؤمورٌة الضرائب . ثالثا : تكلف السٌدة / سمر عالء عبد السالم خمٌس  عضو مجلس االدارة باعداد 4

 تمرٌر بشؤن أعمال الشركة و عرض التمارٌر على مجلس االدارة . 

ٌد االختصاصات المنوطة لكل منهم وتولع منهم على ذلن ،، ) على ان ٌسبك بٌع ولد تمت موافمة أعضاء مجلس االدارة على تحد

 144449برلم       21191112االصول بموافمه الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

تفوٌض عالء عبد السالم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حكومٌة التى ٌتطلب الرجوع الٌها وله الحك فى  -  126

 أو توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر .

ـ  و تمثٌل الشركة أمام مؤمورٌة الضرائب . ثالثا : تكلف السٌدة / سمر عالء عبد السالم خمٌس  عضو مجلس االدارة باعداد 4

 تمرٌر بشؤن أعمال الشركة و عرض التمارٌر على مجلس االدارة . 

دٌد االختصاصات المنوطة لكل منهم وتولع منهم على ذلن ،، ) على ان ٌسبك بٌع ولد تمت موافمة أعضاء مجلس االدارة على تح

 144449برلم       21191112االصول بموافمه الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

 8711برلم       21191112مصعب ابراهٌم بظط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  127

 8711برلم       21191112بكرى وتار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : دمحم ولٌد  -  128

 8711برلم       21191112عبد هللا ابراهٌم بظظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  129

 8711برلم       21191112خالد دمحم ولٌد وتار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  131

 8711برلم       21191112احمد دمحم ولٌد وثار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  131

 8711برلم       21191112المثنى ابراهٌم بظظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  132

كون حك االداره والتولٌع لعضو مجلس االداره ٌ- ----مصعب ابراهٌم بظط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب -  133

المنتدب منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام 

ٌع على الشٌكات ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتول

وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه 

 8711برلم       21191112وضمن اغراضها وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره والتولٌع لعضو مجلس االداره - ----عضو مجلس ادارة  المنتدبدمحم ولٌد بكرى وتار  شركة مساهمة   -  134

المنتدب منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام 

والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات  ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون
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وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه 

 8711برلم       21191112وضمن اغراضها وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره والتولٌع لعضو مجلس االداره - ----هللا ابراهٌم بظظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدبعبد  -  135

المنتدب منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام 

هم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكال

وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه 

 8711برلم       21191112وضمن اغراضها وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره والتولٌع لعضو مجلس االداره - ----خالد دمحم ولٌد وتار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب -  136

المنتدب منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام 

عمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات ولطاع اال

وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه 

 8711برلم       21191112لٌع وتحوٌل وبٌع ، تارٌخ : وضمن اغراضها وله حك لبض ودفع المبالغ وتو

ٌكون حك االداره والتولٌع لعضو مجلس االداره - ----احمد دمحم ولٌد وثار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب -  137

حكومٌه والمطاع العام المنتدب منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر ال

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه 

 8711برلم       21191112ها وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع ، تارٌخ : وضمن اغراض

ٌكون حك االداره والتولٌع لعضو مجلس االداره - ----المثنى ابراهٌم بظظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب -  138

جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام  المنتدب منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

كل ذلن باسم الشركه وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف و

 8711برلم       21191112وضمن اغراضها وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع ، تارٌخ : 

مصعب ابراهٌم بظط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وتسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه وابرام كافه العمود  -  139

امالت الشركه بالنمد او باالجل وشراء االصول وابرام العمود وله حك توكٌل وتفوٌض الغٌر والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمع

 8711برلم       21191112فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

دمحم ولٌد بكرى وتار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه وابرام كافه العمود  -  141

مشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وشراء االصول وابرام العمود وله حك توكٌل وتفوٌض الغٌر وال

 8711برلم       21191112فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

التجارٌه وابرام كافه العمود  عبد هللا ابراهٌم بظظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتسدٌد كافه السندات االذنٌه و -  141

والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وشراء االصول وابرام العمود وله حك توكٌل وتفوٌض الغٌر 

 8711برلم       21191112فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

خالد دمحم ولٌد وتار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه وابرام كافه العمود  -  142

والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وشراء االصول وابرام العمود وله حك توكٌل وتفوٌض الغٌر 

 8711برلم       21191112ارٌخ : فى كل او بعض ما ذكر. ، ت

احمد دمحم ولٌد وثار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه وابرام كافه العمود  -  143

الغٌر  والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وشراء االصول وابرام العمود وله حك توكٌل وتفوٌض

 8711برلم       21191112فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 
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المثنى ابراهٌم بظظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه وابرام كافه العمود  -  144

رام العمود وله حك توكٌل وتفوٌض الغٌر والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وشراء االصول واب

 8711برلم       21191112فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

الموافمة باالجماع علً كفالة الشركة لشركة االسكندرٌة الوطنٌة للتوزٌع والوكاالت  -1شركة مساهمة  تحمٌل    34تاشٌر  -  145

 ش.م.م.  -نادا مٌدٌكال  -الطبٌة 

نادا  -الجماع علً تفوٌض رئٌس مجلس االدارة فى كفالة شركة االسكندرٌة الوطنٌة للتوزٌع والوكاالت الطبٌة الموافمة با -2

برلم       21191112امام البنون وجهات منح االئتمان والتولٌع على عمود والرارات الكفالة. ، تارٌخ :  -ش.م.م.  -مٌدٌكال 

6991 

تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االداره -شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدبدمحم فتحى مهدى احمد الرفاعى   -  146

 142651برلم       21191112لفتره جدٌده. ، تارٌخ : 

 141824برلم       21191113دعاء محمود ابراهٌم شحاته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  147

برلم       21191113ه ٌوسف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ : محمود ابراهٌم شحات -  148

141824 

    21191113احمد محمود ابراهٌم شحاته  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  استماله ، تارٌخ :  -  149

 141824برلم   

 141824برلم       21191113ساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : سرٌه دمحم شعبان عبد الرحمن  شركة م -  151

دعاء محمود ابراهٌم شحاته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -  151

ى الصالحٌات واالختصاصات للسٌد االستاذ / منح حك التولٌع والتفوٌض ف ---. 11/12/2118تارٌخ انعماد الجمعٌة العادٌة بتارٌخ 

والسٌد المهندس / احمد محمود ابراهٌم شحاته   " نائب  -محمود ابراهٌم شحاته ٌوسف " رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب " 

ؤسمها لدى كافة رئٌس مجلس اإلدارة وعضو منتدب " )مجتمعٌن أومنفردٌن ( ولهم فى ذلن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل ب

 141824برلم       21191113الجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة واالشخاص والشركات ، تارٌخ : 

محمود ابراهٌم شحاته ٌوسف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث  -  152

منح حك التولٌع والتفوٌض فى الصالحٌات  ---. 11/12/2118ادٌة بتارٌخ سنوات اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة الع

والسٌد المهندس / احمد  -واالختصاصات للسٌد االستاذ / محمود ابراهٌم شحاته ٌوسف " رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب " 

ن ( ولهم فى ذلن اوسع السلطات الدارة محمود ابراهٌم شحاته   " نائب رئٌس مجلس اإلدارة وعضو منتدب " )مجتمعٌن أومنفردٌ

    21191113الشركة والتعامل بؤسمها لدى كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة واالشخاص والشركات ، تارٌخ : 

 141824برلم   

دارة لمدة ثالث احمد محمود ابراهٌم شحاته  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تجدٌد مدة مجلس اال -  153

منح حك التولٌع والتفوٌض فى الصالحٌات  ---. 11/12/2118سنوات اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العادٌة بتارٌخ 

والسٌد المهندس / احمد  -واالختصاصات للسٌد االستاذ / محمود ابراهٌم شحاته ٌوسف " رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب " 

" نائب رئٌس مجلس اإلدارة وعضو منتدب " )مجتمعٌن أومنفردٌن ( ولهم فى ذلن اوسع السلطات الدارة   محمود ابراهٌم شحاته 

    21191113الشركة والتعامل بؤسمها لدى كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة واالشخاص والشركات ، تارٌخ : 

 141824برلم   

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من سرٌه دمحم شعبان عبد الرحمن  شرك -  154

منح حك التولٌع والتفوٌض فى الصالحٌات واالختصاصات للسٌد االستاذ /  ---. 11/12/2118تارٌخ انعماد الجمعٌة العادٌة بتارٌخ 

والسٌد المهندس / احمد محمود ابراهٌم شحاته   " نائب  -محمود ابراهٌم شحاته ٌوسف " رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب " 

رئٌس مجلس اإلدارة وعضو منتدب " )مجتمعٌن أومنفردٌن ( ولهم فى ذلن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل بؤسمها لدى كافة 

 141824برلم       21191113الجهات الرسمٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة واالشخاص والشركات ، تارٌخ : 
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دعاء محمود ابراهٌم شحاته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واجراء كافة العمود والمشارطات والمعامالت الداخله  -  155

ضمن غرض الشركة وعلى االخص لبض ودفع كافة المبالغ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام 

فمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل ولهم اٌضا شراء جمٌع المواد والمهمات واالالت جمٌع العمود والمشاركات والص

والمعدات والبضائع والمنموالت واالراضى والعمارات والسٌارات امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وشركات لطاع االعمال 

 141824برلم       21191113صرفٌة ، تارٌخ : العام والخاص ولهم حك التولٌع على عمود التسهٌالت الم

محمود ابراهٌم شحاته ٌوسف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  واجراء كافة العمود والمشارطات  -  156

ذنٌة والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وعلى االخص لبض ودفع كافة المبالغ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اال

التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل ولهم اٌضا شراء جمٌع المواد 

والمهمات واالالت والمعدات والبضائع والمنموالت واالراضى والعمارات والسٌارات امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك 

برلم       21191113عام والخاص ولهم حك التولٌع على عمود التسهٌالت المصرفٌة ، تارٌخ : وشركات لطاع االعمال ال

141824 

احمد محمود ابراهٌم شحاته  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  واجراء كافة العمود والمشارطات  -  157

ة المبالغ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وعلى االخص لبض ودفع كاف

التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل ولهم اٌضا شراء جمٌع المواد 

م مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والمهمات واالالت والمعدات والبضائع والمنموالت واالراضى والعمارات والسٌارات اما

برلم       21191113وشركات لطاع االعمال العام والخاص ولهم حك التولٌع على عمود التسهٌالت المصرفٌة ، تارٌخ : 

141824 

 سرٌه دمحم شعبان عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واجراء كافة العمود والمشارطات والمعامالت الداخله -  158

ضمن غرض الشركة وعلى االخص لبض ودفع كافة المبالغ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام 

جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل ولهم اٌضا شراء جمٌع المواد والمهمات واالالت 

نموالت واالراضى والعمارات والسٌارات امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وشركات لطاع االعمال والمعدات والبضائع والم

 141824برلم       21191113العام والخاص ولهم حك التولٌع على عمود التسهٌالت المصرفٌة ، تارٌخ : 

وحك وااللتراض بطرٌك االعتمادات من  دعاء محمود ابراهٌم شحاته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالئتمانٌة -  159

جمٌع البنون والتولٌع على كافة الشٌكات الصادرة من الشركة وكذا صرف كافة الشٌكات الصادرة لصالح الشركة من كافة البنون 

كل أو بعض  وفتح الحسابات بالبنون واالٌداع بها بالسحب منها وجمٌع ما ٌتعلك باعمال البنون ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى

وللسٌد االستاذ / محمود ابراهٌم شحاته ٌوسف " رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب " منفردا  -ما ذكر ) مجتمعٌن او منفردٌن ( 

 141824برلم       21191113الحك فى البٌع والرهن بضمان أصول الشركة من البنون المصرٌة ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  واالئتمانٌة وحك وااللتراض بطرٌك محمود ابراهٌم شحاته ٌوسف  ش -  161

االعتمادات من جمٌع البنون والتولٌع على كافة الشٌكات الصادرة من الشركة وكذا صرف كافة الشٌكات الصادرة لصالح الشركة 

ٌتعلك باعمال البنون ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر من كافة البنون وفتح الحسابات بالبنون واالٌداع بها بالسحب منها وجمٌع ما 

وللسٌد االستاذ / محمود ابراهٌم شحاته ٌوسف " رئٌس مجلس االدارة والعضو  -فى كل أو بعض ما ذكر ) مجتمعٌن او منفردٌن ( 

 141824برلم       21191113المنتدب " منفردا الحك فى البٌع والرهن بضمان أصول الشركة من البنون المصرٌة ، تارٌخ : 

احمد محمود ابراهٌم شحاته  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  واالئتمانٌة وحك وااللتراض بطرٌك  -  161

االعتمادات من جمٌع البنون والتولٌع على كافة الشٌكات الصادرة من الشركة وكذا صرف كافة الشٌكات الصادرة لصالح الشركة 

فتح الحسابات بالبنون واالٌداع بها بالسحب منها وجمٌع ما ٌتعلك باعمال البنون ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر من كافة البنون و

وللسٌد االستاذ / محمود ابراهٌم شحاته ٌوسف " رئٌس مجلس االدارة والعضو  -فى كل أو بعض ما ذكر ) مجتمعٌن او منفردٌن ( 

 141824برلم       21191113بضمان أصول الشركة من البنون المصرٌة ، تارٌخ : المنتدب " منفردا الحك فى البٌع والرهن 

سرٌه دمحم شعبان عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالئتمانٌة وحك وااللتراض بطرٌك االعتمادات من  -  162

كات الصادرة لصالح الشركة من كافة البنون جمٌع البنون والتولٌع على كافة الشٌكات الصادرة من الشركة وكذا صرف كافة الشٌ

وفتح الحسابات بالبنون واالٌداع بها بالسحب منها وجمٌع ما ٌتعلك باعمال البنون ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض 

ضو المنتدب " منفردا وللسٌد االستاذ / محمود ابراهٌم شحاته ٌوسف " رئٌس مجلس االدارة والع -ما ذكر ) مجتمعٌن او منفردٌن ( 

 141824برلم       21191113الحك فى البٌع والرهن بضمان أصول الشركة من البنون المصرٌة ، تارٌخ : 
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 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دعاء محمود ابراهٌم شحاته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وغٌرها وله اٌضا حك التصرف فى أصول الشركة بالبٌع  -  163

وتحمٌما لغرضها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ :  وبشرط أن ٌكون ذلن كله باسم الشركة

 141824برلم       21191113

محمود ابراهٌم شحاته ٌوسف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وغٌرها وله اٌضا حك التصرف فى  -  164

وتحمٌما لغرضها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما أصول الشركة بالبٌع وبشرط أن ٌكون ذلن كله باسم الشركة 

 141824برلم       21191113ذكر ، تارٌخ : 

احمد محمود ابراهٌم شحاته  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  وغٌرها وله اٌضا حك التصرف فى  -  165

كة وتحمٌما لغرضها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما أصول الشركة بالبٌع وبشرط أن ٌكون ذلن كله باسم الشر

 141824برلم       21191113ذكر ، تارٌخ : 

سرٌه دمحم شعبان عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وغٌرها وله اٌضا حك التصرف فى أصول الشركة  -  166

لغرضها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : بالبٌع وبشرط أن ٌكون ذلن كله باسم الشركة وتحمٌما 

 141824برلم       21191113

مصطفى كوركت اٌدنلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولكل منهم منفردا  -  167

مع كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة تعٌٌن وولف وعزل وكالء  فً هذا الصدد أوسع السلطات لتمثٌلها والتعامل باسمها

ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ،  كما ٌكون لكل منهم منفردا فٌما عدا السٌدة / سوزان عبد الحمٌد دمحم 

ص لبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع البسٌونى ـ سلطة إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخ

 2641برلم       21191113وتحوٌل وتسدٌد كافة األلتزامات والسندات اإلذنٌة والتجارٌة ، تارٌخ : 

مسلم اتلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولكل منهم منفردا فً هذا الصدد  -  168

مثٌلها والتعامل باسمها مع كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة أوسع السلطات لت

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ،  كما ٌكون لكل منهم منفردا فٌما عدا السٌدة / سوزان عبد الحمٌد دمحم البسٌونى ـ سلطة إجراء 

ن غرض الشركة وعلى األخص لبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة كافة العمود والمعامالت الداخلة ضم

 2641برلم       21191113األلتزامات والسندات اإلذنٌة والتجارٌة ، تارٌخ : 

هذا  اوزغور اٌدنلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولكل منهم منفردا فً -  169

الصدد أوسع السلطات لتمثٌلها والتعامل باسمها مع كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ،  كما ٌكون لكل منهم منفردا فٌما عدا السٌدة / سوزان عبد الحمٌد دمحم البسٌونى ـ 

عمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص لبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد سلطة إجراء كافة ال

 2641برلم       21191113كافة األلتزامات والسندات اإلذنٌة والتجارٌة ، تارٌخ : 

دٌانا ٌلدز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولكل منهم منفردا فً هذا الصدد  -  171

أوسع السلطات لتمثٌلها والتعامل باسمها مع كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة 

م ومكافآتهم ،  كما ٌكون لكل منهم منفردا فٌما عدا السٌدة / سوزان عبد الحمٌد دمحم البسٌونى ـ سلطة إجراء وتحدٌد مرتباتهم وأجوره

كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص لبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة 

 2641برلم       21191113األلتزامات والسندات اإلذنٌة والتجارٌة ، تارٌخ : 

سوزان عبد الحمٌد دمحم البسٌونى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولكل منهم  -  171

كالء منفردا فً هذا الصدد أوسع السلطات لتمثٌلها والتعامل باسمها مع كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة تعٌٌن وولف وعزل و

ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ،  كما ٌكون لكل منهم منفردا فٌما عدا السٌدة / سوزان عبد الحمٌد دمحم 

البسٌونى ـ سلطة إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص لبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع 

 2641برلم       21191113امات والسندات اإلذنٌة والتجارٌة ، تارٌخ : وتحوٌل وتسدٌد كافة األلتز

مصطفى كوركت اٌدنلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  -  172

والمنموالت والسٌارات والتعامل مع بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل ، ولهم حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

البنون وفتح الحسابات واإلٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات واإللتراض والرهن من البنون .أما التصرف فى أصول الشركة فال 
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 143 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 811بلون رلم  ٌجوز إال بعد موافمة الجمعٌة العامة للشركة وٌستثنى من ذلن شركة الفا تكستاٌل المنطمة الحرة العامة باألسكندرٌة

 2641برلم       21191113فٌجوز التصرف فى األصول لها بدون انعماد جمعٌة عمومٌة. ، تارٌخ : 

مسلم اتلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة  -  173

المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والسٌارات والتعامل مع البنون وفتح الحسابات  بالنمد أو باآلجل ، ولهم حك شراء وبٌع جمٌع

واإلٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات واإللتراض والرهن من البنون .أما التصرف فى أصول الشركة فال ٌجوز إال بعد موافمة 

فٌجوز التصرف فى  811ة الحرة العامة باألسكندرٌة بلون رلم الجمعٌة العامة للشركة وٌستثنى من ذلن شركة الفا تكستاٌل المنطم

 2641برلم       21191113األصول لها بدون انعماد جمعٌة عمومٌة. ، تارٌخ : 

اوزغور اٌدنلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت  -  174

اآلجل ، ولهم حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والسٌارات والتعامل مع البنون وفتح الشركة بالنمد أو ب

الحسابات واإلٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات واإللتراض والرهن من البنون .أما التصرف فى أصول الشركة فال ٌجوز إال 

فٌجوز  811ن ذلن شركة الفا تكستاٌل المنطمة الحرة العامة باألسكندرٌة بلون رلم بعد موافمة الجمعٌة العامة للشركة وٌستثنى م

 2641برلم       21191113التصرف فى األصول لها بدون انعماد جمعٌة عمومٌة. ، تارٌخ : 

بمعامالت الشركة دٌانا ٌلدز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  -  175

بالنمد أو باآلجل ، ولهم حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والسٌارات والتعامل مع البنون وفتح الحسابات 

واإلٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات واإللتراض والرهن من البنون .أما التصرف فى أصول الشركة فال ٌجوز إال بعد موافمة 

فٌجوز التصرف فى  811عٌة العامة للشركة وٌستثنى من ذلن شركة الفا تكستاٌل المنطمة الحرة العامة باألسكندرٌة بلون رلم الجم

 2641برلم       21191113األصول لها بدون انعماد جمعٌة عمومٌة. ، تارٌخ : 

رام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك سوزان عبد الحمٌد دمحم البسٌونى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وإب -  176

بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل ، ولهم حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والسٌارات والتعامل مع 

صرف فى أصول الشركة فال البنون وفتح الحسابات واإلٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات واإللتراض والرهن من البنون .أما الت

 811ٌجوز إال بعد موافمة الجمعٌة العامة للشركة وٌستثنى من ذلن شركة الفا تكستاٌل المنطمة الحرة العامة باألسكندرٌة بلون رلم 

 2641برلم       21191113فٌجوز التصرف فى األصول لها بدون انعماد جمعٌة عمومٌة. ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ولجمٌع المدٌرٌن منفردٌن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل   مصطفى كوركت اٌدنلى -  177

 2641برلم       21191113او بعض السلطات والصالحٌات المخوله له . ، تارٌخ : 

ى كل او بعض مسلم اتلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ولجمٌع المدٌرٌن منفردٌن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر ف -  178

 2641برلم       21191113السلطات والصالحٌات المخوله له . ، تارٌخ : 

اوزغور اٌدنلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ولجمٌع المدٌرٌن منفردٌن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض  -  179

 2641برلم       21191113السلطات والصالحٌات المخوله له . ، تارٌخ : 

دٌانا ٌلدز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ولجمٌع المدٌرٌن منفردٌن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض  -  181

 2641برلم       21191113السلطات والصالحٌات المخوله له . ، تارٌخ : 

دٌرٌن منفردٌن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر سوزان عبد الحمٌد دمحم البسٌونى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ولجمٌع الم -  181

 2641برلم       21191113فى كل او بعض السلطات والصالحٌات المخوله له . ، تارٌخ : 

، تارٌخ  1دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  182

 3515برلم       21191113: 

، تارٌخ  1دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  183

 3515برلم       21191113: 

، تارٌخ  1دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  184

 3515برلم       21191113 :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ  1دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  185

 3515برلم       21191113: 

، تارٌخ  1كورٌن بالعمد دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذ -  186

 3515برلم       21191113: 

 1دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  187

 3515برلم       21191113، تارٌخ : 

، تارٌخ :  1ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج -  188

 3515برلم       21191113

،  1ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  189

 3515برلم       21191113تارٌخ : 

،  1طة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌ -  191

 3515برلم       21191113تارٌخ : 

، تارٌخ :  1مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  191

 3515برلم       21191113

، تارٌخ :  1حه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد مصطفى دمحم مصطفى طل -  192

 3515برلم       21191113

، تارٌخ :  1مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  193

 3515برلم       21191113

، تارٌخ :  1طفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد مصطفى دمحم مص -  194

 3515برلم       21191113

،  1غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  195

 3515برلم       21191113تارٌخ : 

،  1غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  196

 3515برلم       21191113تارٌخ : 

،  1غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  197

 3515برلم       21191113 تارٌخ :

،  1ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  198

 3515برلم       21191113تارٌخ : 

،  1ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  199

 3515برلم       21191113تارٌخ : 

،  1ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  211

 3515برلم       21191113خ : تارٌ

 1دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  211

 3515برلم       21191113، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1ة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالث -  212

 3515برلم       21191113، تارٌخ : 

 1دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  213

 3515برلم       21191113، تارٌخ : 

 1ة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌ -  214

 3515برلم       21191113، تارٌخ : 

،  1غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -  215

 3515برلم       21191113تارٌخ : 

،  1ة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد غاد -  216

 3515برلم       21191113تارٌخ : 

ٌكون حك اإلدارة  -دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  217

و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك فى و التولٌع 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع 

سٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة ال

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك اإلدارة  -مذكوره بالعمد  دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه -  218

و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك فى 

طاع التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و الم

الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى 

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك اإلدارة  -بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة  -  219

و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك فى 

الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر 

الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى 

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك اإلدارة  -دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  211

و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك فى 

من اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع التعامل باسم الشركة وض

الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى 

 3515برلم       21191113مرور والجمارن ، تارٌخ : وال1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك اإلدارة  -دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  211

) منفردا  (  الحك فى و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى 

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1حة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعاتومصل

ٌكون  -دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  212

شرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة لل

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة و

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك اإلدارة و  -مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  213

و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك فى التولٌع 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع 

سٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة ال

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك  -ٌه مذكوره بالعمد ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موص -  214

اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك 

لمطاع فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و ا

الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى 

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك  -صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  تو -  215

اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك 

غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و 

الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى 

 3515م   برل    21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك اإلدارة و  -مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  216

التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك فى 

راضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع التعامل باسم الشركة وضمن اغ

الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى 

 3515برلم       21191113والجمارن ، تارٌخ : والمرور 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك اإلدارة و  -مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  217

لحك فى التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  ا

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى 

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ضرائب العامة على المبٌعاتومصلحة الضرائب وال

ٌكون حك اإلدارة و  -مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  218

دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك فى التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع 

والشهر العمارى  الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك اإلدارة و  -مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  219

ة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك فى التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌ

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع 

ٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماع

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك  -غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  221

دارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك اإل

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع 
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االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى  الخاص بكافة اشكالهم وعلى

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك  -دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  -  221

اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك 

طاع االعمال و المطاع فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و ل

الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى 

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك  -حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد غادة بشٌر سعد  -  222

اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك 

هات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الج

الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى 

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك  -ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  223

اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك 

لتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع فى ا

الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى 

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1عامة على المبٌعاتومصلحة الضرائب والضرائب ال

ٌكون حك  -ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  224

فى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصط

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع 

رٌة والشهر العمارى الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجا

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك  -ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  225

الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك  اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع 

مٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التا

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون  -العمد دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره ب -  226

حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و 

بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر  المطاع الخاص

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون  -ٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بس -  227

حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  

حكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر ال

المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر 

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون  -دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  228

حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و الحك فى التعامل باسم الشركة 
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المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر 

 3515برلم       21191113المرور والجمارن ، تارٌخ : و1العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون  -دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  229

طلحه وله ) منفردا  (  حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى 

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و 

المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر 

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1مارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعاتالع

ٌكون حك  -غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  231

ة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌ

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع 

ٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماع

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

ٌكون حك  -غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  دخول شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  -  231

دارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن   المتضامن السٌد/  مصطفى دمحم مصطفى طلحه وله ) منفردا  (  الحك اإل

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع 

االخص وزارة السٌاحة وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والشهر العمارى  الخاص بكافة اشكالهم وعلى

 3515برلم       21191113والمرور والجمارن ، تارٌخ : 1ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبٌعات

التعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  و -  232

مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

لنمد اوباالجل وكذلن له حك التولٌع امام االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة با

السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها امام وزارة 

 3515برلم       21191113السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

ى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل دمحم عبدالعزٌز حامد عل -  233

مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك التولٌع امام االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات و

السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها امام وزارة 

 3515   برلم    21191113السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل  -  234

مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

جارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك التولٌع امام االذنٌة والت

السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها امام وزارة 

 3515برلم       21191113ٌل السعودى ، تارٌخ : السٌاحة والتعامل مع الوك

دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل  -  235

وبٌع وتسدٌد كافة السندات مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك التولٌع امام 

ا امام وزارة السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعته

 3515برلم       21191113السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل  -  236

ه  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة ول

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك التولٌع امام 
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خلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها امام وزارة السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والدا

 3515برلم       21191113السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم  -  237

ت والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة والتعامل مع كافة الهٌئا

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك 

ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة 

 3515برلم       21191113امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

صلهم والتعامل مع مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وف -  238

كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

ام االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك التولٌع ام

السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها امام وزارة 

 3515برلم       21191113السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم   ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج -  239

والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

بالنمد اوباالجل وكذلن له حك  السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة

التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها 

 3515برلم       21191113امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم ماجد بشٌر سعد حسٌن  -  241

والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

طات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشار

التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها 

 3515برلم       21191113امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع  -  241

كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

ة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك التولٌع امام االذنٌة والتجارٌ

السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها امام وزارة 

 3515برلم       21191113لسعودى ، تارٌخ : السٌاحة والتعامل مع الوكٌل ا

مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع  -  242

افة السندات كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ك

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك التولٌع امام 

السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها امام وزارة 

 3515برلم       21191113السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع  -  243

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات  كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك التولٌع امام 

اشٌرات ومراجعتها امام وزارة السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار الت

 3515برلم       21191113السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم والتعامل مع  -  244

ركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الش

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك التولٌع امام 
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والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها امام وزارة  السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة

 3515برلم       21191113السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم  -  245

ات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة والتعامل مع كافة الهٌئ

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك 

ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها  التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة

 3515برلم       21191113امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

الموظفٌن وفصلهم  غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن -  246

والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

ك السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له ح

التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها 

 3515برلم       21191113امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

تضامن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  247

والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

امالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمع

التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها 

 3515برلم       21191113امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

ٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم ماجد بش -  248

والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

عمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة ال

التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها 

 3515برلم       21191113 امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ :

ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم  -  249

والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

لسندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك ا

التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها 

 3515برلم       21191113حة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : امام وزارة السٌا

ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم  -  251

لمبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع ا

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك 

ار التاشٌرات ومراجعتها التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصد

 3515برلم       21191113امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم  -  251

مٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكو

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك 

رة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعم

 3515برلم       21191113امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

صلهم دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وف -  252

والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك 
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ام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها التولٌع ام

 3515برلم       21191113امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

تخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن م -  253

والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

لشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ا

التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها 

 3515برلم       21191113امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

 جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم دمحم الصغٌر دمحم -  254

والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

ود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العم

التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها 

 3515برلم       21191113امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم  -  255

والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

ندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك الس

التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار التاشٌرات ومراجعتها 

 3515برلم       21191113والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ :  امام وزارة السٌاحة

غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والتعامل االدارى من تعٌٌن الموظفٌن وفصلهم  -  256

بالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة والتعامل مع كافة الهٌئات والمصالح الحكومٌة الالزمة الدارة الشركة وله  حك لبض ودفع الم

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وكذلن له حك 

التاشٌرات ومراجعتها  التولٌع امام السٌاحة الدٌنٌة  ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعالدات الخارجٌة والداخلٌة وباالخص اصدار

 3515برلم       21191113امام وزارة السٌاحة والتعامل مع الوكٌل السعودى ، تارٌخ : 

دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام المرور  -  257

واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات 

ر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  وكذلن له منفردا بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌ

حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و 

 3515برلم       21191113رٌة ، تارٌخ : شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهو

دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام المرور  -  258

ب والتامٌنات واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائ

بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  وكذلن له منفردا 

حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و 

 3515برلم       21191113ة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : شهادات الضمان  وكاف

دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام المرور  -  259

ة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌ

بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  وكذلن له منفردا 

و استصدار خطابات و حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات 

 3515برلم       21191113شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام المرور  -  261

نات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات واستخراج الرخص وشهادات البٌا

بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  وكذلن له منفردا 
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داع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌ

 3515برلم       21191113شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

ام المرور دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  ام -  261

واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات 

بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  وكذلن له منفردا 

عامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و حك  التولٌع والت

 3515برلم       21191113شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

خارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن مت -  262

المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب 

ة ولمصلحتها  والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشرك

وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و 

برلم       21191113استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

3515 

فى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام المرور مصطفى دمحم مصط -  263

واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات 

الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  وكذلن له منفردا  بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع

حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و 

 3515   برلم    21191113شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام  -  264

المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب 

ارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌ

وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و 

برلم       21191113داخل جمهورٌة ، تارٌخ :  استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون

3515 

ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام  -  265

مل مع الضرائب المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعا

والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  

وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و 

برلم       21191113الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : استصدار خطابات و شهادات 

3515 

مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام المرور  -  266

دنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المع

بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  وكذلن له منفردا 

ات و استصدار خطابات و حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حساب

 3515برلم       21191113شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام المرور  -  267

لمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات واستخراج الرخص وشهادات البٌانات وا

بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  وكذلن له منفردا 

التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و 

 3515برلم       21191113شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 
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 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام المرور  -  268

راج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات واستخ

بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  وكذلن له منفردا 

ون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و حك  التولٌع والتعامل امام  البن

 3515برلم       21191113شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

حك التعامل  امام المرور مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  فى حجز الفنادق وكذلن له   -  269

واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب والتامٌنات 

بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  وكذلن له منفردا 

التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و   حك

 3515برلم       21191113شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

متضامن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  271

المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب 

اسم الشركة ولمصلحتها  والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات ب

وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و 

برلم       21191113استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

3515 

بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام غادة  -  271

المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب 

للوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل ا

وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و 

برلم       21191113خ : استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌ

3515 

غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام  -  272

المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب 

ٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  والتام

وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و 

برلم       21191113تعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور ال

3515 

ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام  -  273

جدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والت

والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  

وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و 

برلم       21191113دار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : استص

3515 

ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام  -  274

والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات 

والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  

و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع 

برلم       21191113استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

3515 

 ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام -  275

المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  

مل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعا

برلم       21191113استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

3515 

رج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخا -  276

المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب 

ولمصلحتها  والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة 

وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و 

برلم       21191113استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

3515 

جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام  دمحم الصغٌر دمحم -  277

المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب 

المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها   والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات

وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و 

برلم       21191113استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

3515 

دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام  -  278

المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب 

نات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  والتامٌ

وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و 

برلم       21191113عامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور الت

3515 

دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام  -  279

والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة 

والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  

وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و 

برلم       21191113استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

3515 

غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل  امام  -  281

نات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌا

والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  

داع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و وكذلن له منفردا حك  التولٌع والتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌ

برلم       21191113استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

3515 

امام غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فى حجز الفنادق وكذلن له  حك التعامل   -  281

المرور واستخراج الرخص وشهادات البٌانات والمخالفات واستالم اللوحات المعدنٌة والتجدٌد والترخٌص والتعامل مع الضرائب 

والتامٌنات بخصوص جمٌع السٌارات وتغٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة ورفع الحظر عن السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها  

لتعامل امام  البنون و المصارف من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و وكذلن له منفردا حك  التولٌع وا

برلم       21191113استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة ، تارٌخ : 

3515 

مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها    دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  -  282

وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كة وممتلكاتها العمارٌة والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشر

و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

زٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها   دمحم عبدالع -  283

وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن 

لٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التو

و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم 

 3515برلم       21191113خ : ، تارٌ 1عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها    -  284

وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن 

شهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وال

و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1ال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئو

دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها    -  285

وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها 

والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

مع بماء السٌد/ دمحم و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

دمحم عبدالعزٌز حامد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها    -  286

وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن 

و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة  والشهر العمارى و له حك االلتراض

و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1والسٌاحٌة عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة 

دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة  -  287

امام المرور  ولمصلحتها   وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل

والجمارن والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة 

وممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1بد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة مع بماء السٌد/ دمحم ع

مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها   وكذلن له  -  288

لشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن والشهر ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم ا

العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و 

الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم عبد  االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها    -  289

) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن وكذلن له 

والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

وكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم و االراضى و السٌارات  وله  حك ت

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

لعربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها   ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر ا -  291

وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن 

تلكاتها العمارٌة والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة ومم
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 156 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها   وكذلن له مصطفى دمحم مصطفى  -  291

) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن والشهر 

شراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود ال

االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم عبد 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها   وكذلن له  -  292

) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن والشهر 

تراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و العمارى و له حك االل

االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم عبد 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1نٌة والسٌاحٌة العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الف

مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها   وكذلن له  -  293

والجمارن والشهر  ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور

العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم عبد 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1مد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة العزٌز حا

مصطفى دمحم مصطفى طلحه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها   وكذلن له  -  294

تها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن والشهر ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلح

العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و 

وصى مع بماء السٌد/ دمحم عبد االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الم

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها    -  295

ك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن وكذلن له ) منفردا ( ح

والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

ض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌ

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

ها باسم الشركة ولمصلحتها   غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارج -  296

وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن 

ارٌة والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العم

و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها   غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  تو -  297

وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن 

راء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الش

و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها    -  298

وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن 

له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة والشهر العمارى و 
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و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1لناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من ا

ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها    -  299

ك التعامل امام المرور والجمارن وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن ح

والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

د/ دمحم و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌ

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

ماجد بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها    -  311

لنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات ل

والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم  و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

ركة دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الش -  311

ولمصلحتها   وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور 

والجمارن والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة 

اضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى وممتلكاتها العمارٌة و االر

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1مع بماء السٌد/ دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

ٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بس -  312

ولمصلحتها   وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور 

البٌع و الرهن الصول الشركة والجمارن والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و 

وممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى 

 3515 برلم      21191113، تارٌخ :  1مع بماء السٌد/ دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة  -  313

ولمصلحتها   وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور 

ه حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة والجمارن والشهر العمارى و ل

وممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1ناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة مع بماء السٌد/ دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من ال

دمحم الصغٌر دمحم جاد الرب احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة  -  314

لن حك التعامل امام المرور ولمصلحتها   وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذ

والجمارن والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة 

وممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى 

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1السٌد/ دمحم عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة مع بماء 

غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها    -  315

ات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌار

والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

ل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم و االراضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى ك

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

كة ولمصلحتها   غادة بشٌر سعد حسٌن النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مصر العربٌة وخارجها باسم الشر -  316

وكذلن له ) منفردا ( حك بٌع السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وله فى ذلن حك التعامل امام المرور والجمارن 

والشهر العمارى و له حك االلتراض و الرهن و حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 
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ضى و السٌارات  وله  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  الموصى مع بماء السٌد/ دمحم و االرا

 3515برلم       21191113، تارٌخ :  1عبد العزٌز حامد مدٌرا مسئوال للشركة من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ : شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة   -  317

 149878برلم       21191113

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  318

 149878برلم       21191113

 149878برلم       21191113عضو منتدب ، تارٌخ : نادر جورج نصٌف فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و -  319

 149878برلم       21191113نادر جورج نصٌف فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  311

 149878برلم       21191113مارى نادٌه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  311

 149878برلم       21191113مارى نادٌه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  312

جمال شحاته احمد دمحم شحاته المشد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس اإلدارة التعامل مع الغٌر وتمثٌل  -  313

ارات مجلس الغدارة والجمعٌة العامة وابراغها للجهات المسئولة وكذلن له الحك فً التولٌع الشركة أمام الجهات الرسمٌة وتنفٌذ لر

نٌابة عن الشركة والشركاء على تعدٌل عمد الشركة أمام مصلحة الشهر العماري والهٌئة العامة لالستثمار وهٌئة سوق المال والهٌئة 

فً التولٌع على عمود البٌع والرهن والمعاوضة للعمارات والمنموالت العامة للرلابة على الصادرات والواردات وكذلن له الحك 

 3539برلم       21191113وغٌرها باسم الشركة امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك ، تارٌخ : 

مال العام جمال شحاته احمد دمحم شحاته المشد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وللجهات الحكومٌة الرسمٌة ولطاع األع -  314

والخاص وكذلن فً التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة وللرهن وللمرض واى نوع من انواع المعامالت المالٌة مع البنون 

والمصارف والهٌئات المالٌة بالسحب واالٌداع او االلتراض وله الحك فى استالم او تسلٌم الشٌكات الخاصة بالشركة مع احمٌة 

ه من اعضاء مجلس االدارة فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا تمثٌل الشركة امام المضاء فٌكون لرئٌس سٌادته فً تفوٌض غٌر

برلم       21191113مجلس اإلدارة وتبمى بالى االختصاصات كما هى .على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة مسبما ، تارٌخ : 

3539 

 -رئٌس مجلس االدارة -مروان خالد ٌوسف  دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن السٌد/ مروان خالد ٌوسف دمحم  -  315

له حك التولٌع أمام الجهات المختصة بؤستصدار التراخٌص الالزمه لنشاط اعداد و الدراسات و االبحاث العلمٌة وتمدٌم خدمات 

الجراءات االدارٌة امام الجامعات االجنبٌة و الغٌر حكومٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كل ما سبك  الترجمة و الوساطة فى انهاء ا

امام جمٌع الجهات و الوزارات و الهٌئات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و الشهر العمارى نحو اصدار هذة التراخٌص و لة حك تفوٌض 

 7269م   برل    21191113و توكٌل الغٌر فى ذلن ، تارٌخ : 

 8661برلم       21191116اٌمان احمد عطٌه على ٌونس  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  316

 8661برلم       21191116احمد حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  317

 8661برلم       21191116ٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : أمل حلمى دمحم محمود حسن -  318

 8661برلم       21191116صفاء حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  319

 8661برلم       21191116رٌخ : هٌثم طلعت عبد المنعم مرسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تا -  321

 8661برلم       21191116مإمن احمد دمحم علٌان دروٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  321

 8661برلم       21191116اٌمان احمد عطٌه على ٌونس  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  322

 8661برلم       21191116دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : احمد حلمى  -  323



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 8661برلم       21191116أمل حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  324

 8661برلم       21191116صفاء حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  325

 8661برلم       21191116هٌثم طلعت عبد المنعم مرسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  326

 8661برلم       21191116مإمن احمد دمحم علٌان دروٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  327

وعلى ان تبمى -كة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادتة تشكٌل مجلس االدارةاٌمان احمد عطٌه على ٌونس  شر -  328

 8661برلم       21191116اختصاصات مجلس االدارة كما هى موضحة وفما الخر تاشٌٌر فى السجل التجارى ، تارٌخ : 

وعلى ان تبمى -س االدارةاحمد حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادتة تشكٌل مجل -  329

 8661برلم       21191116اختصاصات مجلس االدارة كما هى موضحة وفما الخر تاشٌٌر فى السجل التجارى ، تارٌخ : 

وعلى ان تبمى -أمل حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادتة تشكٌل مجلس االدارة -  331

 8661برلم       21191116موضحة وفما الخر تاشٌٌر فى السجل التجارى ، تارٌخ :  اختصاصات مجلس االدارة كما هى

وعلى ان تبمى -صفاء حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادتة تشكٌل مجلس االدارة -  331

 8661برلم       21191116 اختصاصات مجلس االدارة كما هى موضحة وفما الخر تاشٌٌر فى السجل التجارى ، تارٌخ :

وعلى ان تبمى -هٌثم طلعت عبد المنعم مرسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادتة تشكٌل مجلس االدارة -  332

 8661برلم       21191116اختصاصات مجلس االدارة كما هى موضحة وفما الخر تاشٌٌر فى السجل التجارى ، تارٌخ : 

وعلى ان تبمى -ن دروٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادتة تشكٌل مجلس االدارةمإمن احمد دمحم علٌا -  333

 8661برلم       21191116اختصاصات مجلس االدارة كما هى موضحة وفما الخر تاشٌٌر فى السجل التجارى ، تارٌخ : 

امرٌكانا لالغذٌة والمشروعات  زهٌرالودغٌرى لفشوش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة مجموعة -  334

 2342برلم       21191116السٌاحٌة بدال من السٌد/محمود دمحم طلعت الحفنى الهوارى ، تارٌخ : 

محمود دمحم طلعت الحفنى الهوارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة مجموعة امرٌكانا لالغذٌة  -  335

 2342برلم       21191116/محمود دمحم طلعت الحفنى الهوارى ، تارٌخ : والمشروعات السٌاحٌة بدال من السٌد

 مصطفً السٌد حسن سٌف -  336

بصفته رئٌس مجلس االدارة )منفردا    -الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح االستاذ / مصطفً السٌد حسن سٌف الدٌن   

) 

 ام الجهات الحكومٌة والغٌرحكومٌة كافة الصالحٌات الدارة الشركة وتمثٌل الشركة ام 

اما حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وعملٌات االلتراض والرهن  وفتح االعتمادات وعملٌات السحب 

الدارة بصفتها  عضو  مجلس ا-واالٌداع  وفن رأس  المال من البنون ٌكون لكال من  االستاذة / شٌرٌن السٌد حسن سٌف الدٌن   

 واالستاذة  / سامٌة مصطفً السٌد علً  بصفتها  عضو مجلس االدارة 

 11746برلم       21191116) مجتمعٌن او منفردٌن ( . ، تارٌخ : 

بصفته   -دمحم سعد شحاته دمحم علً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح االستاذ / مصطفً السٌد حسن سٌف الدٌن   -  337

 ة )منفردا  (رئٌس مجلس االدار

 كافة الصالحٌات الدارة الشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌرحكومٌة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اما حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وعملٌات االلتراض والرهن  وفتح االعتمادات وعملٌات السحب 

بصفتها  عضو  مجلس االدارة -االستاذة / شٌرٌن السٌد حسن سٌف الدٌن   واالٌداع  وفن رأس  المال من البنون ٌكون لكال من  

 واالستاذة  / سامٌة مصطفً السٌد علً  بصفتها  عضو مجلس االدارة 

 11746برلم       21191116) مجتمعٌن او منفردٌن ( . ، تارٌخ : 

 شٌرٌن السٌد حسن سٌف -  338

بصفته رئٌس مجلس االدارة )منفردا    -الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح االستاذ / مصطفً السٌد حسن سٌف الدٌن   

) 

 كافة الصالحٌات الدارة الشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌرحكومٌة  

عملٌات االلتراض والرهن  وفتح االعتمادات وعملٌات السحب اما حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات و

بصفتها  عضو  مجلس االدارة -واالٌداع  وفن رأس  المال من البنون ٌكون لكال من  االستاذة / شٌرٌن السٌد حسن سٌف الدٌن   

 واالستاذة  / سامٌة مصطفً السٌد علً  بصفتها  عضو مجلس االدارة 

 11746برلم       21191116، تارٌخ : ) مجتمعٌن او منفردٌن ( . 

بصفته   -سامٌة مصطفً السٌد علً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح االستاذ / مصطفً السٌد حسن سٌف الدٌن   -  339

 رئٌس مجلس االدارة )منفردا  (

 كافة الصالحٌات الدارة الشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌرحكومٌة  

حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وعملٌات االلتراض والرهن  وفتح االعتمادات وعملٌات السحب اما 

بصفتها  عضو  مجلس االدارة -واالٌداع  وفن رأس  المال من البنون ٌكون لكال من  االستاذة / شٌرٌن السٌد حسن سٌف الدٌن   

 علً  بصفتها  عضو مجلس االدارة  واالستاذة  / سامٌة مصطفً السٌد

 11746برلم       21191116) مجتمعٌن او منفردٌن ( . ، تارٌخ : 

برلم       21191116ادهم مجدى صادق دمحم زكى الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  341

5953 

    21191116ساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : مجدى صادق دمحم زكى صادق الولٌلى  شركة م -  341

 5953برلم   

برلم       21191116سحر طاهر اسماعٌل حفظ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  342

5953 

اده انتخاب وتعٌٌن مجلس االدارة بنفس ادهم مجدى صادق دمحم زكى الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اع -  343

 5953برلم       21191116الصالحٌات السابمة ، تارٌخ : 

مجدى صادق دمحم زكى صادق الولٌلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعاده انتخاب وتعٌٌن مجلس االدارة بنفس  -  344

 5953برلم       21191116الصالحٌات السابمة ، تارٌخ : 

حر طاهر اسماعٌل حفظ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده انتخاب وتعٌٌن مجلس االدارة بنفس الصالحٌات س -  345

 5953برلم       21191116السابمة ، تارٌخ : 

    21191116مجدى صادق دمحم زكى صادق الولٌلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  346

 5728 برلم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191116ادهم مجدى صادق دمحم زكى الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  347

5728 

برلم       21191116سحر طاهر اسماعٌل حفظ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  348

5728 

ى صادق الولٌلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعاده انتخاب + تشكٌل مجلس االدارة بنفس مجدى صادق دمحم زك -  349

 5728برلم       21191116الصالحٌات السابمة ، تارٌخ : 

ادهم مجدى صادق دمحم زكى الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده انتخاب + تشكٌل مجلس االدارة بنفس  -  351

 5728برلم       21191116لسابمة ، تارٌخ : الصالحٌات ا

سحر طاهر اسماعٌل حفظ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده انتخاب + تشكٌل مجلس االدارة بنفس  -  351

 5728برلم       21191116الصالحٌات السابمة ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللاتها مع الغٌر ولهما منفردان او  عمرو دمحم حسام طه دمحم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  -  352

مجتمعان   فً هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

من غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة ولهما اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ض 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام 

 5129برلم       21191116جمٌع العمود ، تارٌخ : 

 صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللاتها مع الغٌر ولهما منفردان او عمرو دمحم حسام طه دمحم -  353

مجتمعان   فً هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

ء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة ولهما اجرا 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام 

 5129  برلم     21191116جمٌع العمود ، تارٌخ : 

سامح دمحم محمود عبد اللطٌف  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللاتها مع الغٌر ولهما منفردان او  -  354

مجتمعان   فً هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او 

 فٌذٌة للجمعٌة العامة.الئحته التن

ولهما اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة  

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام 

 5129برلم       21191116لعمود ، تارٌخ : جمٌع ا

سامح دمحم محمود عبد اللطٌف  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللاتها مع الغٌر ولهما منفردان او  -  355

الشركة او المانون او  مجتمعان   فً هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

ولهما اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة  

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام 

 5129برلم       21191116جمٌع العمود ، تارٌخ : 

عمرو دمحم حسام طه دمحم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد  -  356

 او باالجل.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌة ولهما حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع  والمنموالت والمشترٌات والمبادالت , والتعامل مع جمٌع الجهات الحكوم 

وغٌر الحكومٌة والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض و الرهن و 

الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة و بٌع أي اصل من أصول الشركة والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن 

 5129برلم       21191116لتجارٌة والعمارات ، تارٌخ : رأسمال الشركة وبٌع المحالت ا

عمرو دمحم حسام طه دمحم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد  -  357

 او باالجل.

ت , والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة ولهما حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع  والمنموالت والمشترٌات والمبادال 

وغٌر الحكومٌة والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض و الرهن و 

اج عن الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة و بٌع أي اصل من أصول الشركة والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفر

 5129برلم       21191116رأسمال الشركة وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : 

سامح دمحم محمود عبد اللطٌف  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او  -  358

 باالجل.

والمنموالت والمشترٌات والمبادالت , والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة   ولهما حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

وغٌر الحكومٌة والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض و الرهن و 

الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة و بٌع أي اصل من أصول الشركة والتولٌع علً 

 5129برلم       21191116رأسمال الشركة وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : 

سامح دمحم محمود عبد اللطٌف  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او  -  359

 باالجل.

راء جمٌع المواد والمهمات والبضائع  والمنموالت والمشترٌات والمبادالت , والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة ولهما حك ش 

وغٌر الحكومٌة والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض و الرهن و 

اصل من أصول الشركة والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن  الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة و بٌع أي

 5129برلم       21191116رأسمال الشركة وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : 

إسسات عمرو دمحم حسام طه دمحم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمنموالت والسٌارات وكذلن االشتران فً الم -  361

األخرى وال ٌكون التصرف ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل او 

 5129برلم       21191116بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

ن االشتران فً المإسسات عمرو دمحم حسام طه دمحم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمنموالت والسٌارات وكذل -  361

األخرى وال ٌكون التصرف ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل او 

 5129برلم       21191116بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

ت والسٌارات وكذلن االشتران فً المإسسات سامح دمحم محمود عبد اللطٌف  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمنموال -  362

األخرى وال ٌكون التصرف ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل او 

 5129برلم       21191116بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

مدٌر  والمنموالت والسٌارات وكذلن االشتران فً المإسسات  سامح دمحم محمود عبد اللطٌف  ذات مسئولٌة محدودة  -  363

األخرى وال ٌكون التصرف ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل او 

 5129برلم       21191116بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

ساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد / دمحم سعد شحاته دمحم علً بصفته رئٌس مجلس دمحم سعد شحاته دمحم على  شركة م -  364

 االدارة 

نائب رئٌس مجلس االدارة )مجتمعٌن او منفردٌن ( االدارة كافة الصالحٌات الدارة الشركة  -والسٌد/ مصطفً السٌد حسن الدٌن 

 وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع علً الشٌكات وفتح االعتمادات وعملٌات السحب واالٌداع وحك الرهن اما 

وااللتراض ٌمنح  للسٌدة / سامٌة مصطفً السٌد بصفتها عضو مجلس االدارة والسٌد / دمحم سعد شحاتة دمحم علً بصفته رئٌس 

 مجلس االدارة 

 6385برلم       21191116ارٌخ : ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ، ت

سامٌه مصطفً السٌد علً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح السٌد / دمحم سعد شحاته دمحم علً بصفته رئٌس مجلس  -  365

 االدارة 

ة الشركة نائب رئٌس مجلس االدارة )مجتمعٌن او منفردٌن ( االدارة كافة الصالحٌات الدار -والسٌد/ مصطفً السٌد حسن الدٌن 

 وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة .

اما حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع علً الشٌكات وفتح االعتمادات وعملٌات السحب واالٌداع وحك الرهن 

شحاتة دمحم علً بصفته رئٌس وااللتراض ٌمنح  للسٌدة / سامٌة مصطفً السٌد بصفتها عضو مجلس االدارة والسٌد / دمحم سعد 

 مجلس االدارة 

 6385برلم       21191116) مجتمعٌن او منفردٌن ( ، تارٌخ : 

مصطفً السٌد حسن سٌف الدٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد / دمحم سعد شحاته دمحم علً بصفته  -  366

 رئٌس مجلس االدارة 

نائب رئٌس مجلس االدارة )مجتمعٌن او منفردٌن ( االدارة كافة الصالحٌات الدارة الشركة  - والسٌد/ مصطفً السٌد حسن الدٌن

 وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة .

اما حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع علً الشٌكات وفتح االعتمادات وعملٌات السحب واالٌداع وحك الرهن 

ٌمنح  للسٌدة / سامٌة مصطفً السٌد بصفتها عضو مجلس االدارة والسٌد / دمحم سعد شحاتة دمحم علً بصفته رئٌس  وااللتراض

 مجلس االدارة 

 6385برلم       21191116) مجتمعٌن او منفردٌن ( ، تارٌخ : 

لس االدارة على ان تبمى طارق ربٌع ااحمدغنٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مج -  367

 15789برلم       21191118اختصاصات رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب كما هى فى السجل التجارى ، تارٌخ : 

صبرى دمحم محمود احمد صحصاح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة على  -  368

 15789برلم       21191118االدارة والعضو المنتدب كما هى فى السجل التجارى ، تارٌخ : ان تبمى اختصاصات رئٌس مجلس 

احمد دمحم حسن دمحم جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تبمى اختصاصات  -  369

 15789برلم       21191118رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب كما هى فى السجل التجارى ، تارٌخ : 

دمحم على مصطفى دمحم علبة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تبمى اختصاصات  -  371

 15789برلم       21191118رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب كما هى فى السجل التجارى ، تارٌخ : 

برلم       21191118طارق ربٌع ااحمدغنٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  371

15789 

    21191118صبرى دمحم محمود احمد صحصاح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  372

 15789برلم   

 15789برلم       21191118جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  احمد دمحم حسن دمحم -  373

 15789برلم       21191118دمحم على مصطفى دمحم علبة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  374



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191118خبره ، تارٌخ : (  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الBILAL YILMAZبالل ٌلماز ) -  375

9192 

 9192برلم       21191118ادهم دمحم احمد دسولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  376

تكون اختصاصات كال من  -(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب من ذوى الخبرة BILAL YILMAZبالل ٌلماز ) -  377

( ( بصفته عضو مجلس ادارة منتدب والسٌد / ادهم دمحم احمد دسولى بصفته عضو مجلس ادارة BILAL YILMAZ/ بالل ٌلماز  السٌد

منتدب )مجتمعٌن او منفردٌن( الحك فى  إدارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع 

ع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌة وغٌرالحكومٌة والمطا

 9192برلم       21191118والمصارف من عملٌات سحب و اٌداع فً البنون، ولهما الحك )مجتمعٌن ، تارٌخ : 

تكون اختصاصات كال من السٌد /  -رة ادهم دمحم احمد دسولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب من ذوى الخب -  378

( ( بصفته عضو مجلس ادارة منتدب والسٌد / ادهم دمحم احمد دسولى بصفته عضو مجلس ادارة منتدب BILAL YILMAZبالل ٌلماز 

ات )مجتمعٌن او منفردٌن( الحك فى  إدارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجه

الحكومٌة وغٌرالحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 9192برلم       21191118والمصارف من عملٌات سحب و اٌداع فً البنون، ولهما الحك )مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ة  عضو مجلس ادارة  او منفردٌن( التولٌع على شٌكات الشركة والسحب من (  شركة مساهمBILAL YILMAZبالل ٌلماز ) -  379

حساب الشركة وتحصٌل شٌكات الشركة وفتح حسابات الشركة واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامالت البنكٌة، 

باتهم واجورهم، ولهما الحك )مجتمعٌن ولهما الحك )مجتمعٌن او منفردٌن( فى تعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشركة وتحدٌد مرت

او منفردٌن( لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات التجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

 9192برلم       21191118تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل. ، تارٌخ : 

ى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او منفردٌن( التولٌع على شٌكات الشركة والسحب من حساب ادهم دمحم احمد دسول -  381

الشركة وتحصٌل شٌكات الشركة وفتح حسابات الشركة واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامالت البنكٌة، ولهما 

كة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم، ولهما الحك )مجتمعٌن او الحك )مجتمعٌن او منفردٌن( فى تعٌٌن وعزل المستخدمٌن ووكالء الشر

منفردٌن( لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات التجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

 9192برلم       21191118تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل. ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد/ ولٌد سعٌد --عٌد على عبد الال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من ذوى الخبرهولٌد س -  381

على عبد الال ـ رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والسٌد/ ولٌد عٌد سلٌمان الشهاوى ـ  نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو 

دان ( ولهما كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك اهداف الشركة واغراضها بما المنتدب فى التولٌع عن الشركة ) مجتمعان او منفر

فى ذلن تمثٌل والتولٌع عن الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة  والتعالد باسم الشركة وضمن اغراضها والتولٌع عن 

 8661برلم       21191118ارٌخ : الشركة امام البنون ولهما حك فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب منها ، ت

ولٌد سعٌد على عبد الال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والتولٌع على الشٌكات واصدار خطابات  -  382

الضمان باسم الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه تخص الشركة وضمن اغراضها ) مجتمعان اومنفردان ( والموافمة 

على منح كال من االستاذ/ عماد عدلى عٌسى مٌخائٌل ـ عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب ـ واالنسة / الٌن عماد عدلى  باالجماع

مٌخائٌل ـ العضو المنتدب ) منفردان ( فى التولٌع على بٌع اصول الشركة وسٌارات الشركة وتمثٌل الشركة امام ادارات المرور 

 8661برلم       21191118السٌارات وتجدٌد تراخٌص السٌارات والتعامل ، تارٌخ : المختلفة واستخراج شهادات بٌانات 

ولٌد سعٌد على عبد الال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وتمثٌل الشركة امام مصلحة الجمارن ووزارة  -  383

جمٌع التصرفات الناللة لملكٌة سٌارات الشركة )  السٌاحة فٌما ٌخص سٌارات الشركة ولهما الحك فى لبض ثمنها وعلى العموم فى

 8661برلم       21191118، تارٌخ :  1منفردان ( 

-31دمحم صالح دمحم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات من  -  384

 2361برلم       21191118، تارٌخ :  2121-12-31حتى  12-2118



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

-31دمحم صالح دمحم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات من  -  385

 2361برلم       21191118، تارٌخ :  2121-12-31حتى  12-2118

-12-31ث سنوات من عمرو دمحم صالح دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثال -  386

 2361برلم       21191118، تارٌخ :  2121-12-31حتى  2118

-12-31عمرو دمحم صالح دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات من  -  387

 2361برلم       21191118، تارٌخ :  2121-12-31حتى  2118

 -عضو مجلس االدارة المنتدب  -لح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد / عمرو دمحم صالح دمحم صالح دمحم صا -  388

حك التولٌع علً معمالت الشركة و تعهداتها و له الحك فً التعامل بؤسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و 

شكالهم و التعامل مع البنون فً السحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة ا

فتح الحسابات و االفراج عن رأس المال و االلتراض و الرهن و بٌع اصول الشركةو ممتلكاتها العمارٌة و االراضً و السٌارات و 

 2361 برلم      21191118المنموالت و ابرام كافة العمود و المشارطات ، تارٌخ : 

 -عضو مجلس االدارة المنتدب  -دمحم صالح دمحم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد / عمرو دمحم صالح  -  389

حك التولٌع علً معمالت الشركة و تعهداتها و له الحك فً التعامل بؤسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و 

االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع البنون فً السحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و المطاع العام و لطاع 

فتح الحسابات و االفراج عن رأس المال و االلتراض و الرهن و بٌع اصول الشركةو ممتلكاتها العمارٌة و االراضً و السٌارات و 

 2361برلم       21191118ت ، تارٌخ : المنموالت و ابرام كافة العمود و المشارطا

حك  -عضو مجلس االدارة المنتدب  -عمرو دمحم صالح دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  منح السٌد / عمرو دمحم صالح  -  391

ة و المطاع التولٌع علً معمالت الشركة و تعهداتها و له الحك فً التعامل بؤسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌ

العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع البنون فً السحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح 

الحسابات و االفراج عن رأس المال و االلتراض و الرهن و بٌع اصول الشركةو ممتلكاتها العمارٌة و االراضً و السٌارات و 

 2361برلم       21191118م كافة العمود و المشارطات ، تارٌخ : المنموالت و ابرا

حك  -عضو مجلس االدارة المنتدب  -عمرو دمحم صالح دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  منح السٌد / عمرو دمحم صالح  -  391

ت الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع التولٌع علً معمالت الشركة و تعهداتها و له الحك فً التعامل بؤسم الشركة امام جمٌع الجها

العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع البنون فً السحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح 

ٌارات و الحسابات و االفراج عن رأس المال و االلتراض و الرهن و بٌع اصول الشركةو ممتلكاتها العمارٌة و االراضً و الس

 2361برلم       21191118المنموالت و ابرام كافة العمود و المشارطات ، تارٌخ : 

دمحم صالح دمحم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و التثمٌل امام الهٌئة العامة لالستثمار و الغرفة التجارٌة و  -  392

لجان الطعن و الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات و الواردات  السجل التجاري و الشهر العماري و مصلحة الضرائب المصرٌة و

و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و االتحاد المصري لمماولً التشٌٌد و البناء و محافظة االسكندرٌة و االحٌاء و المحلٌات و االمن 

رف الصحً و التلٌفونات ووزارة البٌئة و الصحة و الصناعً و الدفاع المدنً و المركز النموذجً و شركة المٌاه و الكهرباء و الص

 2361برلم       21191118التمثٌل امام جمٌع الجهات المعنٌة بتراخٌص ، تارٌخ : 

دمحم صالح دمحم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و التثمٌل امام الهٌئة العامة لالستثمار و الغرفة التجارٌة و  -  393

شهر العماري و مصلحة الضرائب المصرٌة و لجان الطعن و الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات و الواردات السجل التجاري و ال

و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و االتحاد المصري لمماولً التشٌٌد و البناء و محافظة االسكندرٌة و االحٌاء و المحلٌات و االمن 

نموذجً و شركة المٌاه و الكهرباء و الصرف الصحً و التلٌفونات ووزارة البٌئة و الصحة و الصناعً و الدفاع المدنً و المركز ال

 2361برلم       21191118التمثٌل امام جمٌع الجهات المعنٌة بتراخٌص ، تارٌخ : 

ة التجارٌة و السجل عمرو دمحم صالح دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  و التثمٌل امام الهٌئة العامة لالستثمار و الغرف -  394

التجاري و الشهر العماري و مصلحة الضرائب المصرٌة و لجان الطعن و الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات و الواردات و الهٌئة 

اعً العامة للتنمٌة الصناعٌة و االتحاد المصري لمماولً التشٌٌد و البناء و محافظة االسكندرٌة و االحٌاء و المحلٌات و االمن الصن
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و الدفاع المدنً و المركز النموذجً و شركة المٌاه و الكهرباء و الصرف الصحً و التلٌفونات ووزارة البٌئة و الصحة و التمثٌل 

 2361برلم       21191118امام جمٌع الجهات المعنٌة بتراخٌص ، تارٌخ : 

الهٌئة العامة لالستثمار و الغرفة التجارٌة و السجل عمرو دمحم صالح دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  و التثمٌل امام  -  395

التجاري و الشهر العماري و مصلحة الضرائب المصرٌة و لجان الطعن و الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات و الواردات و الهٌئة 

االحٌاء و المحلٌات و االمن الصناعً العامة للتنمٌة الصناعٌة و االتحاد المصري لمماولً التشٌٌد و البناء و محافظة االسكندرٌة و 

و الدفاع المدنً و المركز النموذجً و شركة المٌاه و الكهرباء و الصرف الصحً و التلٌفونات ووزارة البٌئة و الصحة و التمثٌل 

 2361برلم       21191118امام جمٌع الجهات المعنٌة بتراخٌص ، تارٌخ : 

همة  رئٌس مجلس ادارة  البناء و الهدم و الرخص الصناعٌة و التمثٌل امام جمٌع المحاكم دمحم صالح دمحم صالح  شركة مسا -  396

بكافة انواعها فً جمٌع المضاٌا التً ترفع من الشركة او علً الشركاء و له فً ذلن اوسع السلطات و له الحك فً توكٌل الغٌر فً 

 2361برلم       21191118كل او بعض ما سبك ذكر ، تارٌخ : 

دمحم صالح دمحم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  البناء و الهدم و الرخص الصناعٌة و التمثٌل امام جمٌع المحاكم  -  397

بكافة انواعها فً جمٌع المضاٌا التً ترفع من الشركة او علً الشركاء و له فً ذلن اوسع السلطات و له الحك فً توكٌل الغٌر فً 

 2361برلم       21191118، تارٌخ : كل او بعض ما سبك ذكر 

عمرو دمحم صالح دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  البناء و الهدم و الرخص الصناعٌة و التمثٌل امام جمٌع المحاكم بكافة  -  398

لغٌر فً كل او انواعها فً جمٌع المضاٌا التً ترفع من الشركة او علً الشركاء و له فً ذلن اوسع السلطات و له الحك فً توكٌل ا

 2361برلم       21191118بعض ما سبك ذكر ، تارٌخ : 

عمرو دمحم صالح دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  البناء و الهدم و الرخص الصناعٌة و التمثٌل امام جمٌع المحاكم بكافة  -  399

السلطات و له الحك فً توكٌل الغٌر فً كل او  انواعها فً جمٌع المضاٌا التً ترفع من الشركة او علً الشركاء و له فً ذلن اوسع

 2361برلم       21191118بعض ما سبك ذكر ، تارٌخ : 

 محمود حسن اسماعٌل -  411

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/  محمود حسن اسماعٌل حسن عزاز.  حسن عزاز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  "

أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها كال  من السٌد / 

ئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / محمود سٌد حامد احمد محمود  نائب رئٌس مجلس اإلدارة محمود حسن اسماعٌل حسن عزاز ر

والسٌدة/ دٌنا عبٌد احمد محمود  عضو مجلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة 

 12138برلم       21191118والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال ، تارٌخ : 

 محمود سٌد حامد احمد -  411

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/  محمود حسن اسماعٌل  محمود  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  " 

ا كال  حسن عزاز. أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداته

من السٌد / محمود حسن اسماعٌل حسن عزاز رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / محمود سٌد حامد احمد محمود  نائب رئٌس مجلس 

اإلدارة والسٌدة/ دٌنا عبٌد احمد محمود  عضو مجلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات 

 12138برلم       21191118المطاع العام ولطاع األعمال ، تارٌخ : الحكومٌة والغٌر حكومٌة و

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/  محمود حسن  دٌنا عبٌد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  " -  412

ولٌع عن الشركة ومعامالتها اسماعٌل حسن عزاز. أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك الت

وتعهداتها كال  من السٌد / محمود حسن اسماعٌل حسن عزاز رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / محمود سٌد حامد احمد محمود  نائب 

رئٌس مجلس اإلدارة والسٌدة/ دٌنا عبٌد احمد محمود  عضو مجلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى تمثٌل الشركة أمام 

 12138برلم       21191118فة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال ، تارٌخ : كا

 محمود حسن اسماعٌل -  413
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حسن عزاز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العام والخاص والتعامل بإسم الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات 

 الخاصة بإصدار التراخٌص.

م الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم وله "

 الحك فى توكٌل الغٌر فى كل أوبعض ما سبك ذكره.

وٌجب موافمة  الجمعٌة العامة للشركة بؤغلبٌة النسبة المانونٌة التخاذ لرار بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها  "

بإسم الشركة والحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واآلالت والمعدات بكافة ، تارٌخ : 

 12138برلم       21191118

 محمود سٌد حامد احمد -  414

وكافة الجهات محمود  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  العام والخاص والتعامل بإسم الشركة مع المرور والجمارن  

 الخاصة بإصدار التراخٌص.

ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم  "

 الحك فى توكٌل الغٌر فى كل أوبعض ما سبك ذكره.

لرار بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها وٌجب موافمة  الجمعٌة العامة للشركة بؤغلبٌة النسبة المانونٌة التخاذ  "

بإسم الشركة والحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واآلالت والمعدات بكافة ، تارٌخ : 

 12138برلم       21191118

إسم الشركة مع المرور والجمارن دٌنا عبٌد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العام والخاص والتعامل ب -  415

 وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص.

ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم  "

 الحك فى توكٌل الغٌر فى كل أوبعض ما سبك ذكره.

غلبٌة النسبة المانونٌة التخاذ لرار بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها وٌجب موافمة  الجمعٌة العامة للشركة بؤ "

بإسم الشركة والحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واآلالت والمعدات بكافة ، تارٌخ : 

 12138برلم       21191118

 محمود حسن اسماعٌل -  416

 س مجلس ادارة  انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة ولهم الحك فى التولٌع أمام الشهر العمارى.حسن عزاز  شركة مساهمة  رئٌ

وللسٌد/ محمود حسن اسماعٌل حسن عزاز رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / محمود سٌد حامد احمد محمود نائب رئٌس  "

سلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى مجلس اإلدارة و السٌدة / دٌنا عبٌد احمد محمود عضوى مجلس االدارة أوسع ال

السحب واإلٌداع وذلن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فى صرف الشٌكات الصادرة بإسم الشركة مجتمعٌن او منفردٌن من جهات 

 12138برلم       21191118التعامل وتحصٌلها من البنن مباشرة كما أن لهما حك الصرف ، تارٌخ : 

 ٌد حامد احمدمحمود س -  417

 محمود  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة ولهم الحك فى التولٌع أمام الشهر العمارى. 

وللسٌد/ محمود حسن اسماعٌل حسن عزاز رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / محمود سٌد حامد احمد محمود نائب رئٌس  "

عبٌد احمد محمود عضوى مجلس االدارة أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى  مجلس اإلدارة و السٌدة / دٌنا

السحب واإلٌداع وذلن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فى صرف الشٌكات الصادرة بإسم الشركة مجتمعٌن او منفردٌن من جهات 

 12138برلم       21191118:  التعامل وتحصٌلها من البنن مباشرة كما أن لهما حك الصرف ، تارٌخ

دٌنا عبٌد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة ولهم الحك فى التولٌع أمام  -  418

 الشهر العمارى.
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 168 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

س وللسٌد/ محمود حسن اسماعٌل حسن عزاز رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / محمود سٌد حامد احمد محمود نائب رئٌ "

مجلس اإلدارة و السٌدة / دٌنا عبٌد احمد محمود عضوى مجلس االدارة أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى 

السحب واإلٌداع وذلن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فى صرف الشٌكات الصادرة بإسم الشركة مجتمعٌن او منفردٌن من جهات 

 12138برلم       21191118ة كما أن لهما حك الصرف ، تارٌخ : التعامل وتحصٌلها من البنن مباشر

 محمود حسن اسماعٌل -  419

 حسن عزاز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من حساب الشركة وذلن مجتمعٌن او منفردٌن.

هن التجارى والرهن وٌجب موافمة  الجمعٌة العامة للشركة بؤغلبٌة النسبة المانونٌة التخاذ الحك فى اإللتراض وحك الر "

 العمارى وحك الكفالة وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة.

 12138برلم       21191118. ، تارٌخ : 

 محمود سٌد حامد احمد -  411

 محمود  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  من حساب الشركة وذلن مجتمعٌن او منفردٌن. 

وٌجب موافمة  الجمعٌة العامة للشركة بؤغلبٌة النسبة المانونٌة التخاذ الحك فى اإللتراض وحك الرهن التجارى والرهن  "

 ضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة.العمارى وحك الكفالة وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات ال

 12138برلم       21191118. ، تارٌخ : 

 دٌنا عبٌد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من حساب الشركة وذلن مجتمعٌن او منفردٌن. -  411

الرهن التجارى والرهن  وٌجب موافمة  الجمعٌة العامة للشركة بؤغلبٌة النسبة المانونٌة التخاذ الحك فى اإللتراض وحك "

 العمارى وحك الكفالة وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة.

 12138برلم       21191118. ، تارٌخ : 

، موصى 1شركاء موصٌن +دخول عدد 3احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد  -  412

 967برلم       21191118تارٌخ : 

موصى ، 1شركاء موصٌن +دخول عدد 3احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد  -  413

 967برلم       21191118تارٌخ : 

موصى ، 1+دخول عدد شركاء موصٌن 3احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد  -  414

 967برلم       21191118تارٌخ : 

موصى ، 1شركاء موصٌن +دخول عدد 3احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد  -  415

 967برلم       21191118تارٌخ : 

موصى ، 1شركاء موصٌن +دخول عدد 3عدد  احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج -  416

 967برلم       21191118تارٌخ : 

موصى ، 1شركاء موصٌن +دخول عدد 3احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد  -  417

 967برلم       21191118تارٌخ : 

شركاء موصٌن +دخول عدد 3ضامن  مدٌر و شرٌن  خروج عدد عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  شركة ت -  418

 967برلم       21191118موصى ، تارٌخ : 1
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شركاء موصٌن +دخول عدد 3عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  419

 967برلم       21191118موصى ، تارٌخ : 1

شركاء موصٌن +دخول عدد 3عزٌز سعٌد عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج عدد عبد المجٌد عبد ال -  421

 967برلم       21191118موصى ، تارٌخ : 1

شركاء موصٌن +دخول عدد 3عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  421

 967 برلم      21191118موصى ، تارٌخ : 1

شركاء موصٌن +دخول عدد 3عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  422

 967برلم       21191118موصى ، تارٌخ : 1

شركاء موصٌن +دخول عدد 3عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  423

 967برلم       21191118ى ، تارٌخ : موص1

موصى 1شركاء موصٌن +دخول عدد 3احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج عدد  -  424

 967برلم       21191118، تارٌخ : 

موصى 1ء موصٌن +دخول عدد شركا3احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج عدد  -  425

 967برلم       21191118، تارٌخ : 

موصى 1شركاء موصٌن +دخول عدد 3احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج عدد  -  426

 967برلم       21191118، تارٌخ : 

موصى 1شركاء موصٌن +دخول عدد 3متخارج  خروج عدد  احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  427

 967برلم       21191118، تارٌخ : 

موصى 1شركاء موصٌن +دخول عدد 3احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج عدد  -  428

 967برلم       21191118، تارٌخ : 

موصى 1شركاء موصٌن +دخول عدد 3توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج عدد احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه   -  429

 967برلم       21191118، تارٌخ : 

احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات  -  431

بد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد ع

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه  الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع

 967برلم       21191118واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات  -  431

ٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الرسم

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه  الخاص بكافه اشكالهم ولهما

 967برلم       21191118واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

التولٌع والمسإلٌه امام الجهات احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االداره و -  432

الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 

ل والمطاع الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعما

الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه 

 967برلم       21191118واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 
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مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة   -  433

الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 

الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع  الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر

الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه 

 967برلم       21191118واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

دمحم نجٌب دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات  احمد -  434

الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 

راضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغ

الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه 

 967برلم       21191118: واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ 

احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات  -  435

الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 

ركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم الش

الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه 

 967برلم       21191118ٌع ، تارٌخ : واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جم

عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات  -  436

او منفردٌن ولهما الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن 

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه 

 967برلم       21191118ات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : واستصدار خطاب

عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات  -  437

عزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد ال

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

حب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من س

 967برلم       21191118واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات  -  438

تضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الرسمٌه للشرٌكٌن الم

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

ردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منف

 967برلم       21191118واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

والمسإلٌه امام الجهات عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع  -  439

الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 

ع الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطا

الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه 

 967برلم       21191118واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

طة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  توصٌة بسٌ -  441

الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 

لحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر ا

الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه 

 967برلم       21191118واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات عبد ال -  441

الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 

ن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم الشركه وضم

الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه 

 967برلم       21191118رٌخ : واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تا

احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات  -  442

ولهما  الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه 

 967برلم       21191118الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ :  واستصدار خطابات وشهادات

احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات  -  443

 نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

ح حسابات بنكٌه الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفت

 967برلم       21191118واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات  -  444

ٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المج

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع 

 967برلم       21191118واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

ات احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجه -  445

الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

هم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه الخاص بكافه اشكال

 967برلم       21191118واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون  -  446

الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 

ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام 

الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه 

 967برلم       21191118واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام الجهات  احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  -  447

الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز ؛ احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 

ت الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجها

الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌه 

 967برلم       21191118واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  448

اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم 

مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود  الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او 

 967برلم       21191118والسٌارات ، تارٌخ : رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  449

اسم اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن ب

الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود 

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او 

 967برلم       21191118ول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اص

احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  451

ا العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاته

الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود 

الغٌر او  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من

 967برلم       21191118رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  451

ع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌ

الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود 

فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما

 967برلم       21191118رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

الشركه وضمن احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم  -  452

اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم 

الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود 

علك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او والمشارطات والصفمات التى تت

 967برلم       21191118رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

ٌن متضامن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشر -  453

اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم 

كافه العمود  الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او 

 967برلم       21191118رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

ٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن عبد المج -  454

اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم 

ء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكال

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او 

 967برلم       21191118ارٌخ : رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، ت

عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  455

اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم 

ركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود الش

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او 

 967برلم       21191118كه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشر

عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  456

العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم  اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها

الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود 

الغٌر او والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من 

 967برلم       21191118رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  457

لتولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم اغراضها ولهما مجتمعٌن ا

الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود 

ل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالج

 967برلم       21191118رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

ل ذلن باسم الشركه وضمن عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وك -  458

اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم 

الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود 

مات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او والمشارطات والصف

 967برلم       21191118رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن   عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز -  459

اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم 

جورهم ولهما ابرام كافه العمود الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم وا

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او 

 967برلم       21191118رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  461

اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم 

ل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعز

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او 

 967برلم       21191118والسٌارات ، تارٌخ :  رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى

احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  461

لن باسم اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذ

الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود 

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او 

 967برلم       21191118ن اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : رهن او بٌع او تؤجٌر اصل م

احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  462

متلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وم

الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود 

تراض من الغٌر او والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه باالل

 967برلم       21191118رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  463

عٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم اغراضها ولهما مجتم

الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود 

باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او 

 967برلم       21191118رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  464

اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم 

مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود  الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او 

 967برلم       21191118والسٌارات ، تارٌخ : رهن او بٌع او تؤجٌر اصل من اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  465

لن باسم اغراضها ولهما مجتمعٌن التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذ

الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود 

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل اما فٌما ٌخص التصرفات المتعلمه بااللتراض من الغٌر او 

 967برلم       21191118ن اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : رهن او بٌع او تؤجٌر اصل م

احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر فٌجب  -  466

الشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء ب

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

غٌر فٌجب احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه ال -  467

لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر 

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر فٌجب  احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  شركة -  468

لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر 

 967برلم       21191118ٌخ : ، تار 1فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر فٌجب  -  469

ر لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او تفوٌض الغٌ

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر فٌجب  -  471

الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر  لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

براء ذمه الغٌر فٌجب احمد دمحم نجٌب دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والمعدات واعطاء المخالصات وا -  471

لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر 

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

ز سعٌد عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر عبد المجٌد عبد العزٌ -  472

فٌجب لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او 

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1هم الشركه تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخول

عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر  -  473

حك توكٌل او فٌجب لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن 

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر  -  474

ى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او فٌجب لنفاذ تلن التصرفات ف

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

رٌن  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  475

فٌجب لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او 

 967  برلم     21191118، تارٌخ :  1تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر  -  476

فٌجب لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او 

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1ا ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه تفوٌض الغٌر فى كل او بعض م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد المجٌد عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر  -  477

الشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او فٌجب لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء ب

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

الغٌر  احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه -  478

فٌجب لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او 

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر  احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  -  479

فٌجب لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او 

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر  -  481

فٌجب لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او 

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1وٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه تف

احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر  -  481

صدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او فٌجب لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان ت

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

ء المخالصات وابراء ذمه الغٌر احمد ابراهٌم احمد دمحم حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والمعدات واعطا -  482

فٌجب لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او 

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌن حال دخولهم الشركه 

براهٌم احمد دمحم حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والمعدات واعطاء المخالصات وابراء ذمه الغٌر احمد ا -  483

فٌجب لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من جمٌع الشركاء بالشركه كتابٌا وللشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل او 

 967برلم       21191118، تارٌخ :  1صٌن حال دخولهم الشركه تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء المو

علً عبد الناصر علً احمد ادم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر الشركة فى عاللاتها مع الغٌر وله منفردا فى  -  484

عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة  هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة

للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها من جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع 

داع وفتح حسابات العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌ

 11354برلم       21191118وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع ، تارٌخ : 

علً عبد الناصر علً احمد ادم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  على الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض  -  485

له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها  والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن

العمارٌة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ، وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله 

ٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجار

    21191118تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض او باالجل وله منفردا حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 11354برلم   

ل دمحم مخٌمر رئٌس مجلس اإلدارة متولً جمٌل دمحم مخٌمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد/ متولً جمٌ -  486

والعضو  المنتدب كافة الصالحٌات الالزمة إلدارة أمور الشركة وأخصها حك اإلفراج عن رأس مال الشركة المودع لدي البنن 

وسحب رأس المال من البنن وله حك التولٌع عن الشركة على جمٌع العمود مع البنون وفتح حسابات للشركة بالبنون واإلٌداع 

ابات الشركة والسحب من حسابات الشركة بالبنون وإصدار الشٌكات للغٌر وإستالم كشوف الحسابات والشهادات بؤرصدة بحس

 12271برلم       21191118الشركة لدى البنون والتولٌع على عمود اإللتراض والرهن بكافة أنواعها وإتخاذ ، تارٌخ : 

ئٌس مجلس ادارة  كافة اإلجراءات الالزمة لذلن والتولٌع عن الشركة على متولً جمٌل دمحم مخٌمر  شركة مساهمة  ر -  487

جمٌع العمود مع الجهات الحكومٌة ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص وشركات الكهرباء والمٌاه والصرف الصحً واإلتصاالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فً كل أو بعض إختصاصاته. ، تارٌخ : والتعامل مع شركة تنمٌة الرٌف المصري الجدٌد وله الحك أن ٌفوض وكالء أو مدٌرٌن 

 12271برلم       21191118

ٌكون حك اإلدارة والتولٌع للسٌد رئٌس مجلس  -فاضل فهمى عطٌة ابو شوشة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  488

لمنموالت وغٌرها باسم الشركة اإلدارة منفردا  وله أٌضا  حك تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن للعمارات وا

وألغراض الشركة أمام الشهر العماري والتوثٌك أمام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام 

من والخاص والتولٌع أمام البنون وفتح الحسابات باسم الشركة والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والرهن والمروض وأي نوع 

 3952برلم       21191118المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب ، تارٌخ : 

فاضل فهمى عطٌة ابو شوشة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واإلٌداع والتولٌع نٌابة عن الشركة أمام الهٌئة العامة  -  489

الحكومٌة وله الحك فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  للرلابة على الصادرات والواردات وكافة الجهات

 3952برلم       21191118

 محمود طلبه عبد السٌد -  491

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/  محمود طلبه عبدالسٌد دمحم أمام  دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  " 

ع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها كال  من السٌد / المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترف

محمود طلبه عبد السٌد دمحم رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / احمد عبدالحلٌم عباس عمار نائب رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / احمد 

ل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام حامد حامد عبد الغفار مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى تمثٌ

 12137برلم       21191118ولطاع األعمال العام والخاص ، تارٌخ : 

 احمد عبد الحلٌم عباس -  491

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/  محمود طلبه عبدالسٌد دمحم أمام  عمار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  " 

المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها كال  من السٌد / 

س مجلس اإلدارة والسٌد / احمد عبدالحلٌم عباس عمار نائب رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / احمد محمود طلبه عبد السٌد دمحم رئٌ

حامد حامد عبد الغفار مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام 

 12137برلم       21191118ولطاع األعمال العام والخاص ، تارٌخ : 

 احمد حامد حامد عبد -  492

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/  محمود طلبه عبدالسٌد دمحم أمام  الغفار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  " 

سٌد / المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها كال  من ال

محمود طلبه عبد السٌد دمحم رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / احمد عبدالحلٌم عباس عمار نائب رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / احمد 

حامد حامد عبد الغفار مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام 

 12137برلم       21191118العام والخاص ، تارٌخ : ولطاع األعمال 

 محمود طلبه عبد السٌد -  493

دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتعامل بإسم الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص  

ٌن او منفردٌن ولهم الحك فى بٌع وشراء السٌارات ولهم الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها بإسم الشركة مجتمع

والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واآلالت والمعدات بكافة انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة وذلن مجتمعٌن او منفردٌن 

خول لهم حك التولٌع والتولٌع أمام الشهر العمارى ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌ

 12137برلم       21191118عن الشركة ولهم الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

 احمد عبد الحلٌم عباس -  494

عمار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والتعامل بإسم الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار  

ء األراضى واألصول ولبض ثمنها بإسم الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى بٌع وشراء التراخٌص ولهم الحك فى بٌع وشرا

السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واآلالت والمعدات بكافة انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة وذلن مجتمعٌن او 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فردٌن فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك منفردٌن والتولٌع أمام الشهر العمارى ولهم الحك مجتمعٌن او من

 12137برلم       21191118التولٌع عن الشركة ولهم الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

 احمد حامد حامد عبد -  495

صة بإصدار الغفار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والتعامل بإسم الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخا 

التراخٌص ولهم الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها بإسم الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى بٌع وشراء 

السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واآلالت والمعدات بكافة انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة وذلن مجتمعٌن او 

ام الشهر العمارى ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك منفردٌن والتولٌع أم

 12137برلم       21191118التولٌع عن الشركة ولهم الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

 محمود طلبه عبد السٌد -  496

 بك ذكره.دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فى كل أوبعض ما س 

وللسٌد/ محمود طلبه عبدالسٌد دمحم رئٌس مجلس اإلدارة أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى السحب  "

واإلٌداع واإللتراض منفردا  وحك الرهن التجارى والرهن العمارى وحك الكفالة منفردا  وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات 

دات المستندٌة منفردا  وله الحك فى صرف الشٌكات الصادرة بإسم الشركة منفردا  من جهات التعامل وتحصٌلها الضمان وفتح اإلعتما

 12137برلم       21191118من البنن مباشرة كما أن له حك الصرف من حساب الشركة وذلن منفردا . ، تارٌخ : 

 احمد عبد الحلٌم عباس -  497

 مجلس ادارة  فى كل أوبعض ما سبك ذكره.عمار  شركة مساهمة  نائب رئٌس  

وللسٌد/ محمود طلبه عبدالسٌد دمحم رئٌس مجلس اإلدارة أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى السحب  "

ر خطابات واإلٌداع واإللتراض منفردا  وحك الرهن التجارى والرهن العمارى وحك الكفالة منفردا  وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدا

الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة منفردا  وله الحك فى صرف الشٌكات الصادرة بإسم الشركة منفردا  من جهات التعامل وتحصٌلها 

 12137برلم       21191118من البنن مباشرة كما أن له حك الصرف من حساب الشركة وذلن منفردا . ، تارٌخ : 

 احمد حامد حامد عبد -  498

 فار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فى كل أوبعض ما سبك ذكره.الغ 

وللسٌد/ محمود طلبه عبدالسٌد دمحم رئٌس مجلس اإلدارة أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى السحب  "

هٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات واإلٌداع واإللتراض منفردا  وحك الرهن التجارى والرهن العمارى وحك الكفالة منفردا  وعمل التس

الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة منفردا  وله الحك فى صرف الشٌكات الصادرة بإسم الشركة منفردا  من جهات التعامل وتحصٌلها 

 12137برلم       21191118من البنن مباشرة كما أن له حك الصرف من حساب الشركة وذلن منفردا . ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد / بهاء الدٌن موسى دمحم -ٌف هللا صادق حسنى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدبس -  499

مصطفى الطلخاوى فى التولٌع نٌابة عن الشركة امام مكاتب الموى العاملة و مكاتب الهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة بجمع 

 144719برلم       21191118عض ما ذكر ، تارٌخ : فروعها و اعطائة حك تفوٌض الغٌر فى كل او ب

طارق ربٌع ااحمدغنٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تبمى  -  511

 15789برلم       21191118اختصاصات رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب كما هى فى السجل التجارى ، تارٌخ : 

احمد دمحم حسن دمحم جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تبمى اختصاصات  -  511

 15789برلم       21191118رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب كما هى فى السجل التجارى ، تارٌخ : 

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تبمى اختصاصات   دمحم على مصطفى دمحم علبة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  512

 15789برلم       21191118رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب كما هى فى السجل التجارى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

صبرى دمحم محمود احمد صحصاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تبمى  -  513

 15789برلم       21191118جلس االدارة والعضو المنتدب كما هى فى السجل التجارى ، تارٌخ : اختصاصات رئٌس م

دمحم السٌد دروٌش مصطفً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االداره ، تارٌخ :  -  514

 13911برلم       21191119

ن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة تشكٌل مجلس االداره محمود عبد الحفٌظ عبد الصمد هارو -  515

 13911برلم       21191119، تارٌخ : 

جوده كمال الدٌن المرسً علً حب هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة تشكٌل مجلس  -  516

 13911برلم       21191119االداره ، تارٌخ : 

عبد الحفٌظ عبد الغنً دمحمٌن طالب  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة تشكٌل مجلس االداره ،  -  517

 13911برلم       21191119تارٌخ : 

 13911برلم       21191119دمحم السٌد دروٌش مصطفً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  518

    21191119محمود عبد الحفٌظ عبد الصمد هارون  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  519

 13911برلم   

    21191119جوده كمال الدٌن المرسً علً حب هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  511

 13911برلم   

    21191119عبد الحفٌظ عبد الغنً دمحمٌن طالب  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  511

 13911برلم   

 ادرٌس عبد الجواد عبد -  512

اد عبدهللا هلل برٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون للسٌد / ادرٌس عبد الجواد عبدهللا برٌن والسٌد / خطاب عبد الجو 

برٌن والسٌد/ اٌمن عبد الجواد عبدهللا برٌن الحك فى التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات بالبنون والتولٌع 

على الشٌكات وعلى العمود بجمٌع انواعها التى تموم الشركة بابرامها مع الغٌر واتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة والتعامل مع كافة 

 12254برلم       21191119الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن . ، تارٌخ : 

 خطاب عبد الجواد عبد -  513

هلل برٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌكون للسٌد / ادرٌس عبد الجواد عبدهللا برٌن والسٌد / خطاب عبد الجواد  

الجواد عبدهللا برٌن الحك فى التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات بالبنون  عبدهللا برٌن والسٌد/ اٌمن عبد

 والتولٌع على الشٌكات وعلى العمود بجمٌع انواعها التى تموم الشركة بابرامها مع الغٌر واتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة والتعامل

 12254برلم       21191119تمعٌن او منفردٌن . ، تارٌخ : مع كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة مج

 اٌمن عبد الجواد عبد هلل -  514

برٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون للسٌد / ادرٌس عبد الجواد عبدهللا برٌن والسٌد / خطاب عبد الجواد عبدهللا برٌن  

ع البنون بالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات بالبنون والتولٌع على والسٌد/ اٌمن عبد الجواد عبدهللا برٌن الحك فى التعامل م

الشٌكات وعلى العمود بجمٌع انواعها التى تموم الشركة بابرامها مع الغٌر واتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة والتعامل مع كافة 

 12254برلم       21191119الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن . ، تارٌخ : 

 2892برلم       21191119غاده توفٌك مختار دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  515

 2892برلم       21191119حسن على عبد اللطٌف لطٌط  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  516



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركه فى عاللتها مع الغٌر ولهما مجتمعٌن او   غاده توفٌك مختار دمحم  ذات مسئولٌة محدودة -  517

منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركــه والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او 

 الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامــــــــــــــــــــه 

ه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء مستخدمى الشركه ولهما اجراء كاف

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السنـــــدات االذنٌه التجارٌه ، 

 2892برلم       21191119تارٌخ : 

ى عبد اللطٌف لطٌط  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركه فى عاللتها مع الغٌر ولهما حسن عل -  518

مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركــه والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او 

 ـــــــــــــــــــه المانون او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامـ

ولهما اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء مستخدمى الشركه 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السنـــــدات االذنٌه التجارٌه ، 

 2892برلم       21191119تارٌخ : 

غاده توفٌك مختار دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت  -  519

 الشركه بالنمد او باالجـــــــــــــــــــل 

ك االعتمادات والتعامل مع البنــــــــون والمصارف ولهما حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض بطرٌ

والهٌئات المالٌه بؤى نوع من المعامالت المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشبكات وفتح وغــــــــلك الحسابات واالفراج عن 

اصول الشركه المحالت ، تارٌخ :  رأسمال الشركه والمروض غٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌــــع

 2892برلم       21191119

حسن على عبد اللطٌف لطٌط  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  -  521

 بمعامالت الشركه بالنمد او باالجـــــــــــــــــــل 

البضائع والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والتعامل مع البنــــــــون والمصارف ولهما حك شراء جمٌع المواد والمهمات و

والهٌئات المالٌه بؤى نوع من المعامالت المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشبكات وفتح وغــــــــلك الحسابات واالفراج عن 

ون والمشترٌات والمبادالت وبٌــــع اصول الشركه المحالت ، تارٌخ : رأسمال الشركه والمروض غٌر المفتوح بها اعتمادات بالبن

 2892برلم       21191119

غاده توفٌك مختار دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التجارٌه والسٌارات والعمارات والمنموالت والرهون وكذلن  -  521

للشركه اال اذا ولعه المدٌران مجتمعٌن او منفردٌن مشفوعا بالصفه االشتران فى المإسسات االخــــرى وال ٌكون التصرف ملزما 

 2892برلم       21191119التى تتعامل معها ولهمـا حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

والرهون  حسن على عبد اللطٌف لطٌط  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التجارٌه والسٌارات والعمارات والمنموالت -  522

وكذلن االشتران فى المإسسات االخــــرى وال ٌكون التصرف ملزما للشركه اال اذا ولعه المدٌران مجتمعٌن او منفردٌن مشفوعا 

 2892برلم       21191119بالصفه التى تتعامل معها ولهمـا حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

:    تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الغٌر وله فى هذا 1شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة    حازم احمد عبد الفتاح راضى -  523

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل   بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

ة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعزل   وكالء للجمعٌة العامة  وإجراء كافة العمود و المعامالت الداخل

ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافاَتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة 

 11671 برلم      21191119التجارٌة وإبرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التى ، تارٌخ : 

حازم احمد عبد الفتاح راضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء  -  524

جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و اإللراض بطرٌك اإلعتمادات و التعامل مع البنون بالسحب و اإلٌداع و التولٌع 

وغلك الحسابات و اإلفراج عن رأس المال  بالسحب واالٌداع له بؤسم ولصالح الشركة وتحمٌما  ألغراضها ، و  على الشٌكات وفتح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة و التولٌع أمام الشهر العمارى على كافة العمود ، وله الحك فى لبض وأستالم 

 11671برلم       21191119أو بشٌكات ، تارٌخ : المبالغ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة 

حازم احمد عبد الفتاح راضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وال ٌكون التصرف ملزما  للشركة إال إذا ولع مشفوعا   -  525

تفوٌض أو توكٌل بالصفة التى ٌتعامل بها و له حك شراء وبٌع اصول الشركة ولبض الثمن بعد موافمة  مجلس االدارة  وله حك 

 11671برلم       21191119الغٌر  فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

    21191111استماله ، تارٌخ : -شرٌف عبد المنعم عبد الوارث  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة -  526

 9511برلم   

برلم       21191111استماله ، تارٌخ : -ة  من ذوى الخبرةخالد على حسن ابو العنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  527

9511 

    21191111استماله ، تارٌخ : -حسنى عبد الرإوف عبدالوارث  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة -  528

 9511برلم   

    21191111استماله ، تارٌخ : -فتحى عبد الرإوف عبدالوارث  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة -  529

 9511برلم   

 9511برلم       21191111استماله ، تارٌخ : -دمحم احمد ٌونس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة -  531

برلم       21191111شرٌف عبد المنعم عبد الوارث  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى خبرة ، تارٌخ :  -  531

9511 

 9511برلم       21191111خالد على حسن ابو العنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى خبرة ، تارٌخ :  -  532

برلم       21191111حسنى عبد الرإوف عبدالوارث  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى خبرة ، تارٌخ :  -  533

9511 

برلم       21191111فتحى عبد الرإوف عبدالوارث  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى خبرة ، تارٌخ :  -  534

9511 

 9511برلم       21191111دمحم احمد ٌونس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى خبرة ، تارٌخ :  -  535

ضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة الجدٌد لمدة ثاللث سنوات شرٌف عبد المنعم عبد الوارث  شركة مساهمة  ع -  536

 9511برلم       21191111، تارٌخ : 

خالد على حسن ابو العنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة الجدٌد لمدة ثاللث سنوات ،  -  537

 9511برلم       21191111تارٌخ : 

د الرإوف عبدالوارث  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة الجدٌد لمدة ثاللث سنوات حسنى عب -  538

 9511برلم       21191111، تارٌخ : 

فتحى عبد الرإوف عبدالوارث  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة الجدٌد لمدة ثاللث سنوات  -  539

 9511برلم       21191111، تارٌخ : 

دمحم احمد ٌونس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة الجدٌد لمدة ثاللث سنوات ، تارٌخ :  -  541

 9511برلم       21191111

اخر رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج شرٌن موصى + دخول شرٌن موصى  -  541

 11219برلم       21191111، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج شرٌن موصى + دخول شرٌن موصى اخر  -  542

 11219برلم       21191111، تارٌخ : 

+ دخول شرٌن موصى اخر  رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج شرٌن موصى -  543

 11219برلم       21191111، تارٌخ : 

حسن علً حسن علً الفمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج شرٌن موصى + دخول شرٌن موصى اخر ،  -  544

 11219برلم       21191111تارٌخ : 

وج شرٌن موصى + دخول شرٌن موصى اخر ، حسن علً حسن علً الفمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خر -  545

 11219برلم       21191111تارٌخ : 

حسن علً حسن علً الفمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج شرٌن موصى + دخول شرٌن موصى اخر ،  -  546

 11219برلم       21191111تارٌخ : 

شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  547

الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة /رانٌا خمٌس على دمحم ولها منفرده فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع 

حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص و

للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة امام الشهر العمارى والنولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة 

 11219برلم       21191111والمرض والرهن واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون ، تارٌخ : 

ٌس على دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات رانٌا خم -  548

الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة /رانٌا خمٌس على دمحم ولها منفرده فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع 

طاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والم

للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة امام الشهر العمارى والنولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة 

 11219برلم       21191111والمرض والرهن واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون ، تارٌخ : 

رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  549

الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة /رانٌا خمٌس على دمحم ولها منفرده فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع 

مٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن ج

للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة امام الشهر العمارى والنولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة 

 11219برلم       21191111معامالت المالٌة مع البنون ، تارٌخ : والمرض والرهن واى نوع من ال

حسن علً حسن علً الفمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  551

الدارة الشركة والتعامل باسمها مع  الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة /رانٌا خمٌس على دمحم ولها منفرده فى هذا الصدد اوسع السلطات

جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن 

ئتمانٌة للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة امام الشهر العمارى والنولٌع على عمود التسهٌالت اال

 11219برلم       21191111والمرض والرهن واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون ، تارٌخ : 

حسن علً حسن علً الفمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  551

ها منفرده فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة /رانٌا خمٌس على دمحم ول

جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن 

ارى والنولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة امام الشهر العم

 11219برلم       21191111والمرض والرهن واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون ، تارٌخ : 

حسن علً حسن علً الفمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  552

ة المتضامنة /رانٌا خمٌس على دمحم ولها منفرده فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع الرسمٌة للشرٌك

جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة والغراض الشركة امام الشهر العمارى والنولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم ال

 11219برلم       21191111والمرض والرهن واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون ، تارٌخ : 

ة كالسحب واالٌداع رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والمصارف والهٌئات المالٌ -  553

والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ولها الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء 

 11219برلم       21191111الموصٌٌن ، تارٌخ : 

المالٌة كالسحب واالٌداع  رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والمصارف والهٌئات -  554

والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ولها الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء 

 11219برلم       21191111الموصٌٌن ، تارٌخ : 

الهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع رانٌا خمٌس على دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والمصارف و -  555

والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ولها الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء 

 11219برلم       21191111الموصٌٌن ، تارٌخ : 

رف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع حسن علً حسن علً الفمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والمصا -  556

والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ولها الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء 

 11219برلم       21191111الموصٌٌن ، تارٌخ : 

لمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع حسن علً حسن علً الفمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  وا -  557

والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ولها الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء 

 11219برلم       21191111الموصٌٌن ، تارٌخ : 

والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع   حسن علً حسن علً الفمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج -  558

والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ولها الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء 

 11219برلم       21191111الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 3584برلم       21191111فرعى الشركة ، تارٌخ : ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  شركة مساهمة  مدٌر  ل -  559

 3584برلم       21191111ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  شركة مساهمة  مدٌر  لفرعى الشركة ، تارٌخ :  -  561

 3584برلم       21191111ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  شركة مساهمة  مدٌر  لفرعى الشركة ، تارٌخ :  -  561

 3584برلم       21191111ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  لفرعى الشركة ، تارٌخ :  -  562

 3584برلم       21191111ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  لفرعى الشركة ، تارٌخ :  -  563

 3584برلم       21191111ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  لفرعى الشركة ، تارٌخ :  ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  -  564

ٌكون حك االداره والتولٌع و المسإلٌه امام الجهات الرسمٌه  -دمحم رجب عبدالعاطى على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  565

 للشرٌكٌن متضامنٌن 

 السٌد / دمحم رجب عبد العاطً علً 

 عبد العاطً علً  السٌد /محمود رجب

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فً هذا الصدد كافه السلطات الداره الشركه و التعدٌل باسمهما مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر  

الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع علً عمود البٌع او الشراء و الرهن للعمارات و 

برلم       21191111الشركه والغراض الشركه امام الشهر العماري و التولٌع علً عمود التسهٌالت ، تارٌخ :  المنموالت باسم

11262 
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 183 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌكون حك االداره والتولٌع و المسإلٌه امام الجهات  -محمود رجب عبدالعاطى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  566

 الرسمٌه للشرٌكٌن متضامنٌن 

 عبد العاطً علً  السٌد / دمحم رجب

 السٌد /محمود رجب عبد العاطً علً 

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فً هذا الصدد كافه السلطات الداره الشركه و التعدٌل باسمهما مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر  

و الرهن للعمارات و الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع علً عمود البٌع او الشراء 

برلم       21191111المنموالت باسم الشركه والغراض الشركه امام الشهر العماري و التولٌع علً عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 

11262 

دمحم رجب عبدالعاطى على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االتمانٌه والمرض واي نوع من المعامالت المالٌه مع البنون  -  567

ارف و الهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع و التولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات و لهما حك توكٌل الغٌر فً كل او والمص

 11262برلم       21191111بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌه مع محمود رجب عبدالعاطى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االتمانٌه والمرض واي نوع من المعامالت المال -  568

البنون والمصارف و الهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع و التولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات و لهما حك توكٌل الغٌر فً 

 11262برلم       21191111كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌكون حك اإلدارة والتولٌع -حسن نعمان سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تشكٌل مجلس إدارة  -  569

وتمثٌل الشركه أمام كافه الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكاله وتسٌٌر 

ت أمور الشركه مالٌا وإدارٌا وفى التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابا

وإصدار خطابات وشهادات الضمات والمروض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على كافه عمود 

 8135برلم       21191111البٌع والشراء  بؤسم الشركه وضمن غرضها للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة  والعضو ، تارٌخ : 

ٌكون حك اإلدارة والتولٌع وتمثٌل -ساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس إدارة ماجده دمحم عبد المطلب سابك  شركة م -  571

الشركه أمام كافه الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكاله وتسٌٌر أمور 

اع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات الشركه مالٌا وإدارٌا وفى التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌد

وإصدار خطابات وشهادات الضمات والمروض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على كافه عمود 

 8135برلم       21191111البٌع والشراء  بؤسم الشركه وضمن غرضها للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة  والعضو ، تارٌخ : 

ٌكون حك اإلدارة والتولٌع وتمثٌل -ٌاسمٌن حسن نعمان سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس إدارة  -  571

الشركه أمام كافه الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكاله وتسٌٌر أمور 

مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات  الشركه مالٌا وإدارٌا وفى التعامل

وإصدار خطابات وشهادات الضمات والمروض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على كافه عمود 

 8135برلم       21191111و ، تارٌخ : البٌع والشراء  بؤسم الشركه وضمن غرضها للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة  والعض

ٌكون حك اإلدارة والتولٌع وتمثٌل -شهٌره حسن نعمان سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس إدارة  -  572

ور الشركه أمام كافه الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكاله وتسٌٌر أم

الشركه مالٌا وإدارٌا وفى التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات 

وإصدار خطابات وشهادات الضمات والمروض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على كافه عمود 

 8135برلم       21191111رضها للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة  والعضو ، تارٌخ : البٌع والشراء  بؤسم الشركه وضمن غ

ٌكون حك اإلدارة والتولٌع وتمثٌل -نعمان حسن نعمان سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس إدارة  -  573

المطاع الخاص بكافة أشكاله وتسٌٌر أمور الشركه أمام كافه الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال و

الشركه مالٌا وإدارٌا وفى التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات 

د وإصدار خطابات وشهادات الضمات والمروض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على كافه عمو

 8135برلم       21191111البٌع والشراء  بؤسم الشركه وضمن غرضها للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة  والعضو ، تارٌخ : 
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 184 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسن نعمان سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المنتدب األستاذ الدكتور / حسن نعمان سالم منفردا  -  574

 8135برلم       21191111ٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : . وله فى ذلن كافه السلطات وكذلن حك توك

ماجده دمحم عبد المطلب سابك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب األستاذ الدكتور / حسن نعمان سالم منفردا .  -  575

 8135برلم       21191111ذكر . ، تارٌخ : وله فى ذلن كافه السلطات وكذلن حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما

ٌاسمٌن حسن نعمان سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب األستاذ الدكتور / حسن نعمان سالم منفردا . وله  -  576

 8135برلم       21191111فى ذلن كافه السلطات وكذلن حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

شهٌره حسن نعمان سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب األستاذ الدكتور / حسن نعمان سالم منفردا . وله فى  -  577

 8135برلم       21191111ذلن كافه السلطات وكذلن حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

همة  عضو مجلس ادارة  المنتدب األستاذ الدكتور / حسن نعمان سالم منفردا . وله فى نعمان حسن نعمان سالم  شركة مسا -  578

 8135برلم       21191111ذلن كافه السلطات وكذلن حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

لسكر مع منحة صالحٌة تمثٌل الشركة شرٌف دمحم رإوف فكري عابدٌن  شركة مساهمة  مدٌر عام  لشركة االسكندرٌة ل -  579

أمام الغٌر فً التولٌع على كافة العمود التجارٌة فً حدود الصالحٌات الممنوحة للمدٌر العام والممررة بلوائح ونظم شركة صافوال 

وله الحك فً لألغذٌة. وهً كاالتً ٌكون له الحك فً توكٌل المحامٌن عن الشركة وله الحك فً إلغاء توكٌالت المحامٌن وغٌرهم 

التولٌع امام المرور ومصلحة التوثٌك والشهر العماري والجهات األخرى وجمٌع المصالح الحكومٌة وامام الهٌئة المومٌة لالتصاالت 

 161776برلم       21191111السلكٌة والالسلكٌة والهٌئة المومٌة للبرٌد والتولٌع ، تارٌخ : 

ة مساهمة  مدٌر عام  على كافة العمود الخاصة بالشركة بما فٌها عمود االٌجار شرٌف دمحم رإوف فكري عابدٌن  شرك -  581

واٌجار فروع الشركة امام مصلحة التوثٌك والشهر العماري وجمٌع المصالح الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً توكٌل الغٌر فً 

 161776برلم       21191111كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

كاندٌنها  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون حك االدارة و التولٌع و شاون ا -  581

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junالمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة السٌد / لو جاو جون 

جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع  منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بإسم الشركة مع

العام و لطاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة 

 11319برلم       21191111والغراض الشركة و له حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ، تارٌخ : 

شاون اكاندٌنها  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون حك االدارة و التولٌع و  -  582

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junالمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة السٌد / لو جاو جون 

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بإسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع 

العام و لطاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة 

 11319برلم       21191111التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ، تارٌخ :  والغراض الشركة و له حك

شاون اكاندٌنها  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون حك االدارة و التولٌع و  -  583

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junالمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة السٌد / لو جاو جون 

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بإسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع 

شركة العام و لطاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات و صرفها و ذلن باسم ال

 11319برلم       21191111والغراض الشركة و له حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ، تارٌخ : 

شاون اكاندٌنها  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون حك االدارة و التولٌع و  -  584

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junالسٌد / لو جاو جون المسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة 
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 185 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بإسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع 

شٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة العام و لطاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على ال

 11319برلم       21191111والغراض الشركة و له حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ، تارٌخ : 

شاون اكاندٌنها  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون حك االدارة و التولٌع و  -  585

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة السٌد / لو جاو جون الم

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بإسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع 

حب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة العام و لطاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالس

 11319برلم       21191111والغراض الشركة و له حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ، تارٌخ : 

لٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  شركة إٌسن الدو -  586

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junحك االدارة و التولٌع و المسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة السٌد / لو جاو جون 

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بإسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع 

طاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة العام و ل

 11319برلم       21191111والغراض الشركة و له حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون حك االدارة و شركة تضامن    Lu Zhao Junلوجاوجون  -  587

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junالتولٌع و المسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة السٌد / لو جاو جون 

الحكومٌة و المطاع منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بإسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر 

العام و لطاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة 

 11319برلم       21191111والغراض الشركة و له حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون حك االدارة و   Lu Zhao Junن لوجاوجو -  588

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junالتولٌع و المسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة السٌد / لو جاو جون 

جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بإسم الشركة مع 

العام و لطاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة 

 11319برلم       21191111والغراض الشركة و له حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون حك االدارة و   Lu Zhao Junلوجاوجون  -  589

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junالتولٌع و المسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة السٌد / لو جاو جون 

ة و التعامل بإسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشرك

العام و لطاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة 

 11319برلم       21191111شراء ، تارٌخ : والغراض الشركة و له حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو ال

سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون  -  591

 له ) مدٌر غٌر نظامى ( وLu Zhao Junحك االدارة و التولٌع و المسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة السٌد / لو جاو جون 

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بإسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع 

العام و لطاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة 

 11319برلم       21191111ه حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ، تارٌخ : والغراض الشركة و ل

سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون  -  591

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junلسٌد / لو جاو جون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة ا
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 186 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بإسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع 

ٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة العام و لطاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على الش

 11319برلم       21191111والغراض الشركة و له حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ، تارٌخ : 

سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون  -  592

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junدارة و التولٌع و المسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة السٌد / لو جاو جون حك اال

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بإسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع 

لتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة العام و لطاع االعمال العام و الخاص وا

 11319برلم       21191111والغراض الشركة و له حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ، تارٌخ : 

تخارج  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن م -  593

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junحك االدارة و التولٌع و المسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة السٌد / لو جاو جون 

ٌة و المطاع منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بإسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكوم

العام و لطاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة 

 11319برلم       21191111والغراض الشركة و له حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون حك االدارة و   Lu Zhao Junلوجاوجون  -  594

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junالتولٌع و المسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة السٌد / لو جاو جون 

لجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بإسم الشركة مع جمٌع ا

العام و لطاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة 

 11319 برلم      21191111والغراض الشركة و له حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  شركة إٌسن الدولٌة ) مصر ( ش.م.م ٌكون حك االدارة و   Lu Zhao Junلوجاوجون  -  595

 ) مدٌر غٌر نظامى ( و لهLu Zhao Junالتولٌع و المسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة السٌد / لو جاو جون 

تعامل بإسم الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و ال

العام و لطاع االعمال العام و الخاص والتعامل مع البنون كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات و صرفها و ذلن باسم الشركة 

 11319برلم       21191111تارٌخ :  والغراض الشركة و له حك التصرف فى اى اصل من أصول الشركة بالبٌع أو الشراء ،

شاون اكاندٌنها  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة والرهن والمرض و له حك توكٌل  -  596

 11319برلم       21191111الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

امن  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة والرهن والمرض و له حك توكٌل شاون اكاندٌنها  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متض -  597

 11319برلم       21191111الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

شاون اكاندٌنها  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة والرهن والمرض و له حك توكٌل  -  598

 11319برلم       21191111الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

والرهن والمرض و له حك توكٌل شاون اكاندٌنها  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة  -  599

 11319برلم       21191111الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

شاون اكاندٌنها  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة والرهن والمرض و له حك توكٌل  -  611

 11319 برلم      21191111الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة والرهن  -  611

 11319برلم       21191111والمرض و له حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 
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 187 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و فتح و غلك الحسابات البنكٌة والرهن والمرض و له حك شركة تضامن  مدٌر و شرٌن    Lu Zhao Junلوجاوجون  -  612

 11319برلم       21191111توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة والرهن والمرض و له حك   Lu Zhao Junلوجاوجون  -  613

 11319برلم       21191111، تارٌخ :  توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر.

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة والرهن والمرض و له حك   Lu Zhao Junلوجاوجون  -  614

 11319برلم       21191111توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة والرهن سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  شرك -  615

 11319برلم       21191111والمرض و له حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

رهن سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة وال -  616

 11319برلم       21191111والمرض و له حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة والرهن  -  617

 11319برلم       21191111 والمرض و له حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ :

سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة والرهن  -  618

 11319برلم       21191111والمرض و له حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة والرهن والمرض و له حك شركة ت  Lu Zhao Junلوجاوجون  -  619

 11319برلم       21191111توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و فتح و غلك الحسابات البنكٌة والرهن والمرض و له حك   Lu Zhao Junلوجاوجون  -  611

 11319برلم       21191111ى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : توكٌل الغٌر ف

جمال دمحم حسٌن الهدار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  -  611

ك فى أن ٌعٌن عدة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدراة ، ولمجلس اإلدارة الح

مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، وٌكون حك اإلدارة والتولٌع للسٌد 

رئٌس مجلس اإلدارة العضو المنتدب االستاذ / جمال دمحم حسٌن الهدار ، منفردا  وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء 

 7161برلم       21191111ت والمنموالت والسٌارات وغٌرها بؤسم الشركة وألغراض الشركة امام الشهر ، تارٌخ : للعمارا

جمال دمحم حسٌن الهدار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  العمارى والتوثٌك ، وامام الجهات الحكومٌة  -  612

العام والخاص ، واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال 

المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى وفتح وغلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات 

الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن الضمان واالفراج عن راس مال الشركة وله إجراء كافة العمود والمعامالت 

 7161برلم       21191111وولف وعزل ووكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم ولبض ، تارٌخ : 

فة جمال دمحم حسٌن الهدار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ودفع كافة المبالغ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كا -  613

السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باآلجل وله حك توكٌل 

 الغٌر فى كل او بعض ما ذكر .

  

 7161برلم       21191111)على ان ٌسبك بٌع اصول الشركة بموافمه الجمعٌة العامه لالختصاص ( ، تارٌخ : 

أحمد عبد الفتاح جمعه سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة  فى عاللتها مع الغٌر  وآلى أثنٌن   -  614

مدٌرٌن فمط    فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة  عمد الشركة أو المانون 

 جمعٌة العامة أو الئحته التنفٌذٌة لل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ولهم  أجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة  ضمن غرض  الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء مستخدمى الشركة 

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع  كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام 

 11341برلم       21191113تارٌخ :  جمٌع العمود ،

أسامه حسٌن أحمد حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة  فى عاللتها مع الغٌر  وآلى أثنٌن   -  615

أو المانون  مدٌرٌن فمط    فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة  عمد الشركة

 أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة 

ولهم  أجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة  ضمن غرض  الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء مستخدمى الشركة 

ذنٌة التجارٌة وإبرام وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع  كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإل

 11341برلم       21191113جمٌع العمود ، تارٌخ : 

دمحم جمال عبد الحلٌم الباز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة  فى عاللتها مع الغٌر  وآلى أثنٌن   -  616

ا فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة  عمد الشركة أو المانون مدٌرٌن فمط    فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمه

 أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة 

ولهم  أجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة  ضمن غرض  الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء مستخدمى الشركة 

ولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع  كافة المبالغ وت

 11341برلم       21191113جمٌع العمود ، تارٌخ : 

أحمد عبد الفتاح جمعه سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد  -  617

 المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت واأللتراض  أو باألجل ، ولهم  حك شراء جمٌع

بطرٌك األعتمادات بالبنون  والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب 

شركة . وبٌع المحالت التجارٌة  والعمارات واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال ال

 11341برلم       21191113والمنموالت والسٌارات  والرهون وكذلن األشتران فى المإسسات األخرى وال ٌكون ، تارٌخ : 

لنمد أو أسامه حسٌن أحمد حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة با -  618

 باألجل ، ولهم  حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت واأللتراض 

بطرٌك األعتمادات بالبنون  والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب 

وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة . وبٌع المحالت التجارٌة  والعمارات واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

 11341برلم       21191113والمنموالت والسٌارات  والرهون وكذلن األشتران فى المإسسات األخرى وال ٌكون ، تارٌخ : 

ات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو دمحم جمال عبد الحلٌم الباز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمشارط -  619

 باألجل ، ولهم  حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت واأللتراض 

السحب بطرٌك األعتمادات بالبنون  والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة ك

واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة . وبٌع المحالت التجارٌة  والعمارات 

 11341برلم       21191113والمنموالت والسٌارات  والرهون وكذلن األشتران فى المإسسات األخرى وال ٌكون ، تارٌخ : 

أحمد عبد الفتاح جمعه سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التصرف ملزما للشركة اإل إذا ولعه المدٌرٌن مشفوعا  -  621

 11341برلم       21191113بالصفة التى ٌتعاملو بها ولهم  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر  فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التصرف ملزما للشركة اإل إذا ولعه المدٌرٌن مشفوعا بالصفة أسامه حسٌن أحمد حسٌن  ذات  -  621

 11341برلم       21191113التى ٌتعاملو بها ولهم  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر  فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ملزما للشركة اإل إذا ولعه المدٌرٌن مشفوعا بالصفة  دمحم جمال عبد الحلٌم الباز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التصرف -  622

 11341برلم       21191113التى ٌتعاملو بها ولهم  حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر  فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دون هانى فتحى عبد الممصود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع بماء نفس اختصاصات وصالحٌات مجلس االدارة ب -  623

 3763برلم       21191113تعدٌل ، تارٌخ : 

معتز دمحم دمحم المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع بماء نفس اختصاصات وصالحٌات مجلس االدارة بدون  -  624

 3763برلم       21191113تعدٌل ، تارٌخ : 

 عدنان ٌوسف محمود -  625

االستاذ عدنان ٌوسف محمود عمارة رئٌس مجلس االدارة له حك التعامل مع  عماره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون

جمٌع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب وكذلن له حك التولٌع البنكً وله حك التعامل مع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة 

ل عمود الشركات والتعامل فً كل ما ٌخص السجل التجاري والتعامل مع الهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وتعدٌ

ونمابة المحامٌن وشركة مصر للمماصة والبورصة وشركات السمسرة والغرفة التجارٌة والشهر العماري والتؤمٌنات االجتماعٌة 

 12232برلم       21191113واالحٌاء والتراخٌص ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

 سمر عدنان ٌوسف -  626

حمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون االستاذ عدنان ٌوسف محمود عمارة رئٌس مجلس االدارة له حك التعامل مع م 

جمٌع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب وكذلن له حك التولٌع البنكً وله حك التعامل مع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة 

ار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وتعدٌل عمود الشركات والتعامل فً كل ما ٌخص السجل التجاري والتعامل مع الهٌئة العامة لالستثم

ونمابة المحامٌن وشركة مصر للمماصة والبورصة وشركات السمسرة والغرفة التجارٌة والشهر العماري والتؤمٌنات االجتماعٌة 

 12232برلم       21191113واالحٌاء والتراخٌص ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

 والء عدنان ٌوسف -  627

محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون االستاذ عدنان ٌوسف محمود عمارة رئٌس مجلس االدارة له حك التعامل مع 

كومٌة جمٌع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب وكذلن له حك التولٌع البنكً وله حك التعامل مع الجهات الحكومٌة والغٌر ح

والتعامل مع الهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وتعدٌل عمود الشركات والتعامل فً كل ما ٌخص السجل التجاري 

ونمابة المحامٌن وشركة مصر للمماصة والبورصة وشركات السمسرة والغرفة التجارٌة والشهر العماري والتؤمٌنات االجتماعٌة 

 12232برلم       21191113خٌص ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : واالحٌاء والترا

 عدنان ٌوسف محمود -  628

عماره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالحٌاء وكافة مرافك الدولة كهرباء وغاز ومٌاه وصرف صحى ووزارة الصحة 

س مجلس االدارة الحك فً توكٌل او تفوٌض من واالمن الولائً والمصنفات ووزارة الشباب والرٌاضة واالتحادات الرٌاضٌة ولرئٌ

 12232برلم       21191113ٌشاء ، تارٌخ : 

 سمر عدنان ٌوسف -  629

محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالحٌاء وكافة مرافك الدولة كهرباء وغاز ومٌاه وصرف صحى ووزارة الصحة  

واالتحادات الرٌاضٌة ولرئٌس مجلس االدارة الحك فً توكٌل او تفوٌض من واالمن الولائً والمصنفات ووزارة الشباب والرٌاضة 

 12232برلم       21191113ٌشاء ، تارٌخ : 

 والء عدنان ٌوسف -  631

محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالحٌاء وكافة مرافك الدولة كهرباء وغاز ومٌاه وصرف صحى ووزارة الصحة 

ت ووزارة الشباب والرٌاضة واالتحادات الرٌاضٌة ولرئٌس مجلس االدارة الحك فً توكٌل او تفوٌض من واالمن الولائً والمصنفا

 12232برلم       21191113ٌشاء ، تارٌخ : 

 عدنان ٌوسف محمود -  631

 عماره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وافك االعضاء باألجماع على ان ٌكون لألعضاء االتً اسمائهم : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 دسة / سمر عدنان ٌوسف محمود المهن

 االستاذة /والء عدنان ٌوسف محمود 

لهم الحك فً تمثٌل الشركة امام ووزارة الشباب والرٌاضة وكافة الجهات الرٌاضٌة واالتحادات الرٌاضٌة والنمابات والمهن 

 12232برلم       21191113خ : الرٌاضٌة ولهم الحك فً توكٌل او تفوٌض من ٌشاء فً كل او جزء منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌ

 سمر عدنان ٌوسف -  632

 محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافك االعضاء باألجماع على ان ٌكون لألعضاء االتً اسمائهم :  

 المهندسة / سمر عدنان ٌوسف محمود 

 االستاذة /والء عدنان ٌوسف محمود 

والرٌاضة وكافة الجهات الرٌاضٌة واالتحادات الرٌاضٌة والنمابات والمهن  لهم الحك فً تمثٌل الشركة امام ووزارة الشباب

 12232برلم       21191113الرٌاضٌة ولهم الحك فً توكٌل او تفوٌض من ٌشاء فً كل او جزء منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 والء عدنان ٌوسف -  633

 جماع على ان ٌكون لألعضاء االتً اسمائهم : محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافك االعضاء باأل

 المهندسة / سمر عدنان ٌوسف محمود 

 االستاذة /والء عدنان ٌوسف محمود 

لهم الحك فً تمثٌل الشركة امام ووزارة الشباب والرٌاضة وكافة الجهات الرٌاضٌة واالتحادات الرٌاضٌة والنمابات والمهن 

 12232برلم       21191113الرٌاضٌة ولهم الحك فً توكٌل او تفوٌض من ٌشاء فً كل او جزء منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ة مساهمة  عضو منتدب  له حك التولٌع على المعامالت المالٌة وبذلن ٌكون حك التولٌع على خالد زكى سالمه سوٌلم  شرك -  634

المعامالت المالٌة لرئٌس مجلس االدارة ونائبة والعضو المنتدب على ان ٌولع اثنانمن الثالثة على اى معاملة مالٌة ، تارٌخ : 

 2163برلم       21191113

 

بٌسى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرٌن الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولـهما احمد دمحم مصطفى حسن البل -  635

)مجتمعٌن او منفردٌن(فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو 

ود حسن على حسن والسٌد/ خالد دمحم محمودابراهٌم ابو حسٌن والسٌد/ المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ،والسٌد/ محم

محمود عبد الستار فرج سعد )مجتمعٌن أو منفردٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص 

 7717لم   بر    21191113لبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر ، تارٌخ : 

محمود حسن على حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرٌن الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولـهما )مجتمعٌن او  -  636

منفردٌن(فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

ٌة للجمعٌة العامة ،والسٌد/ محمود حسن على حسن والسٌد/ خالد دمحم محمودابراهٌم ابو حسٌن والسٌد/ محمود عبد الئحته التنفٌذ

الستار فرج سعد )مجتمعٌن أو منفردٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص لبض ودفع 

 7717برلم       21191113وغٌر ، تارٌخ :  كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة

خالد دمحم محمود ابراهٌم ابوحسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرٌن الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولـهما  -  637

راحة عمد الشركة أو )مجتمعٌن او منفردٌن(فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به ص

المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ،والسٌد/ محمود حسن على حسن والسٌد/ خالد دمحم محمودابراهٌم ابو حسٌن والسٌد/ 

محمود عبد الستار فرج سعد )مجتمعٌن أو منفردٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص 

 7717برلم       21191113افه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر ، تارٌخ : لبض ودفع ك
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 191 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

محمود عبد الستار فرج سعد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرٌن الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولـهما  -  638

التعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو )مجتمعٌن او منفردٌن(فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و

المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ،والسٌد/ محمود حسن على حسن والسٌد/ خالد دمحم محمودابراهٌم ابو حسٌن والسٌد/ 

ضمن غرض الشركة وعلى األخص  محمود عبد الستار فرج سعد )مجتمعٌن أو منفردٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة

 7717برلم       21191113لبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر ، تارٌخ : 

احمد دمحم مصطفى حسن البلبٌسى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة سندات  -  639

م جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل والتولٌع امام الشهر االذنٌة التجارٌة وإبرا

العمارى على كافة العمود، والحك فى لبض واستالم المبالغ المستحمة للشركة سواء كانة نمدٌة او بشٌكات، وحك شراء وبٌع جمٌع 

مل مع ادارات المرور والتعامل مع والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعا

 7717برلم       21191113المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

كافة سندات االذنٌة  محمود حسن على حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد -  641

التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل والتولٌع امام الشهر العمارى 

على كافة العمود، والحك فى لبض واستالم المبالغ المستحمة للشركة سواء كانة نمدٌة او بشٌكات، وحك شراء وبٌع جمٌع المواد 

المهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع ادارات المرور والتعامل مع والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من و

 7717برلم       21191113المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

دة  مدٌر عام  الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة سندات خالد دمحم محمود ابراهٌم ابوحسٌن  ذات مسئولٌة محدو -  641

االذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل والتولٌع امام الشهر 

انة نمدٌة او بشٌكات، وحك شراء وبٌع جمٌع العمارى على كافة العمود، والحك فى لبض واستالم المبالغ المستحمة للشركة سواء ك

المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع ادارات المرور والتعامل مع والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

 7717برلم       21191113المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

حمود عبد الستار فرج سعد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة سندات االذنٌة م -  642

التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل والتولٌع امام الشهر العمارى 

بض واستالم المبالغ المستحمة للشركة سواء كانة نمدٌة او بشٌكات، وحك شراء وبٌع جمٌع المواد على كافة العمود، والحك فى ل

والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع ادارات المرور والتعامل مع والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

 7717برلم       21191113تارٌخ :  المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات ،

احمد دمحم مصطفى حسن البلبٌسى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة  -  643

لٌع والرهن وااللتراض والحصول على تموٌل أوتسهٌل بكافة صوره المختلفة والمرابحات لتموٌل شراء معدات والمواد الخام والتو

علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و عمود المرابحات االسالمٌة و عمود الرهن و إصدار توكٌل لصالح أى من البنون وفً رهن 

 أصول الشركة تجارٌا للثالثة مدرٌن)مجتمعٌن أو منفردٌن(.

حكومٌة والحك فى دفع ولبض وللسٌد/ احمد دمحم مصطفى حسن البلبٌسى له الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر ال

 7717برلم       21191113واستالم المبالغ المستحمة للشركة سواء كانة نمدٌة او بشٌكات. ، تارٌخ : 

محمود حسن على حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة والرهن  -  644

تسهٌل بكافة صوره المختلفة والمرابحات لتموٌل شراء معدات والمواد الخام والتولٌع علً وااللتراض والحصول على تموٌل أو

عمود التسهٌالت االئتمانٌة و عمود المرابحات االسالمٌة و عمود الرهن و إصدار توكٌل لصالح أى من البنون وفً رهن أصول 

 الشركة تجارٌا للثالثة مدرٌن)مجتمعٌن أو منفردٌن(.

دمحم مصطفى حسن البلبٌسى له الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والحك فى دفع ولبض وللسٌد/ احمد 

 7717برلم       21191113واستالم المبالغ المستحمة للشركة سواء كانة نمدٌة او بشٌكات. ، تارٌخ : 

عام  وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة  خالد دمحم محمود ابراهٌم ابوحسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر -  645

والرهن وااللتراض والحصول على تموٌل أوتسهٌل بكافة صوره المختلفة والمرابحات لتموٌل شراء معدات والمواد الخام والتولٌع 

أى من البنون وفً رهن علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و عمود المرابحات االسالمٌة و عمود الرهن و إصدار توكٌل لصالح 

 أصول الشركة تجارٌا للثالثة مدرٌن)مجتمعٌن أو منفردٌن(.
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 192 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وللسٌد/ احمد دمحم مصطفى حسن البلبٌسى له الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والحك فى دفع ولبض 

 7717برلم       21191113واستالم المبالغ المستحمة للشركة سواء كانة نمدٌة او بشٌكات. ، تارٌخ : 

محمود عبد الستار فرج سعد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة  -  646

والرهن وااللتراض والحصول على تموٌل أوتسهٌل بكافة صوره المختلفة والمرابحات لتموٌل شراء معدات والمواد الخام والتولٌع 

التسهٌالت االئتمانٌة و عمود المرابحات االسالمٌة و عمود الرهن و إصدار توكٌل لصالح أى من البنون وفً رهن علً عمود 

 أصول الشركة تجارٌا للثالثة مدرٌن)مجتمعٌن أو منفردٌن(.

فى دفع ولبض وللسٌد/ احمد دمحم مصطفى حسن البلبٌسى له الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والحك 

 7717برلم       21191113واستالم المبالغ المستحمة للشركة سواء كانة نمدٌة او بشٌكات. ، تارٌخ : 

 7717برلم       21191113احمد دمحم مصطفى حسن البلبٌسى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  647

 7717برلم       21191113ر عام   ، تارٌخ : محمود حسن على حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌ -  648

 7717برلم       21191113خالد دمحم محمود ابراهٌم ابوحسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  649

 7717برلم       21191113محمود عبد الستار فرج سعد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  651

صالح محمود دمحم عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه أمام الجهات الرسمٌه  احمد -  651

للشرٌكٌن المتضامنٌن  السٌد/ محمود صالح محمود دمحم عوض و السٌد/ أحمد صالح محمود دمحم عوض )منفردٌن أومجتمعٌن ( 

ذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل بؤسمها مع جمٌع الجهات وٌمثال الشركه فى عاللتهما مع الغٌر ولهما فى ه

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهما )منفردٌن أومجتمعٌن ( الحك فى التولٌع على العمد 

 7713برلم       21191113:  النهائى لشراء مولع ممارسه النشاط للشركه والفروع والممار والمخازن ، تارٌخ

محمود صالح محمود دمحم عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه أمام الجهات  -  652

الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن  السٌد/ محمود صالح محمود دمحم عوض و السٌد/ أحمد صالح محمود دمحم عوض )منفردٌن 

الشركه فى عاللتهما مع الغٌر ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل بؤسمها مع جمٌع  أومجتمعٌن ( وٌمثال

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهما )منفردٌن أومجتمعٌن ( الحك فى التولٌع على 

 7713برلم       21191113للشركه والفروع والممار والمخازن ، تارٌخ : العمد النهائى لشراء مولع ممارسه النشاط 

احمد صالح محمود دمحم عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما )منفردٌن أومجتمعٌن( التولٌع على  عمود البٌع  -  653

عدات الالزمه لنشاط الشركه بكافه والشراء والرهن والمعاوضه للعمارات والمنموالت واالراضى بكافه أنواعها والسٌارات والم

أنواعها والتولٌع على العمود النهائٌه أمام الشهر العمارى والسجل العٌنى والتوثٌك وامام كافه الجهات بشؤن أشهار هذه العمود وكذا 

مجتمعٌن( التولٌع ادارات المرور على أن تكون التصرفات بؤسم الشركه وألغراض الشركه أمام الشهر العمارى , ولهما )منفردٌن أو

 7713برلم       21191113على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والرهن والمروض ، تارٌخ : 

محمود صالح محمود دمحم عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما )منفردٌن أومجتمعٌن( التولٌع على  عمود البٌع  -  654

ضى بكافه أنواعها والسٌارات والمعدات الالزمه لنشاط الشركه بكافه والشراء والرهن والمعاوضه للعمارات والمنموالت واالرا

أنواعها والتولٌع على العمود النهائٌه أمام الشهر العمارى والسجل العٌنى والتوثٌك وامام كافه الجهات بشؤن أشهار هذه العمود وكذا 

شهر العمارى , ولهما )منفردٌن أومجتمعٌن( التولٌع ادارات المرور على أن تكون التصرفات بؤسم الشركه وألغراض الشركه أمام ال

 7713برلم       21191113على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والرهن والمروض ، تارٌخ : 

احمد صالح محمود دمحم عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وأى نوع من المعامالت المالٌه مع البنون والتولٌع على  -  655

    21191113الهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل أوبغض ماذكر ، تارٌخ : الشٌكات والمصارٌف و

 7713برلم   

محمود صالح محمود دمحم عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وأى نوع من المعامالت المالٌه مع البنون والتولٌع على  -  656

    21191113الشٌكات والمصارٌف والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل أوبغض ماذكر ، تارٌخ : 

 7713برلم   
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 193 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون   Frans Robert Lars Hammarstedtرس هامرستدت  فرانس روبرت ال -  657

الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما 

ٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌرون )مجتمعٌن أو منفردٌن( اجراء كافة العمود احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنف

والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

    21191113مرتباتهم ، تارٌخ : الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد 

 11682برلم   

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون   Frans Robert Lars Hammarstedtفرانس روبرت الرس هامرستدت   -  658

فٌما عدا ما  الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها

احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌرون )مجتمعٌن أو منفردٌن( اجراء كافة العمود 

والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

    21191113اشكالهم وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ :  الخاص بكافة

 11682برلم   

ماركو بارٌكادا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فى  -  659

الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة  هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة

للجمعٌة العامة و للمدٌرون )مجتمعٌن أو منفردٌن( اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة أمام جمٌع الجهات 

مال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االع

 11682برلم       21191113ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

ماركو بارٌكادا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فى  -  661

صدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة هذا ال

للجمعٌة العامة و للمدٌرون )مجتمعٌن أو منفردٌن( اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة أمام جمٌع الجهات 

المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء الحكومٌة وغٌر الحكومٌة و

 11682برلم       21191113ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

ٌر ولهم مجتمعٌن أو عبد هلل شحات عبد العال أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الغ -  661

منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌرون )مجتمعٌن أو منفردٌن( اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة أمام 

جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص تعٌٌن وولف 

 11682برلم       21191113وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

ل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن أو عبد هلل شحات عبد العال أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمث -  662

منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

معامالت الداخلة ضمن غرض الشركة أمام الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌرون )مجتمعٌن أو منفردٌن( اجراء كافة العمود وال

جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص تعٌٌن وولف 

 11682برلم       21191113وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  واجورهم   Frans Robert Lars Hammarstedtتدت  فرانس روبرت الرس هامرس -  663

ومكافاتهم ولبض ودفع المبالغ وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ولهم الحك 

ات بما ٌحمك أعراض الشركة وللمدٌر السٌد/ فرانس شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمٌام بجمٌع التصرف

السوٌدي الجنسٌة )منفردا( حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها  -روبرت الرس هامرستدت 

محالت ، تارٌخ : العمارٌة واالراضً والسٌارات والمروض غٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع ال

 11682برلم       21191113

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  واجورهم   Frans Robert Lars Hammarstedtفرانس روبرت الرس هامرستدت   -  664

لحك ومكافاتهم ولبض ودفع المبالغ وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ولهم ا

شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمٌام بجمٌع التصرفات بما ٌحمك أعراض الشركة وللمدٌر السٌد/ فرانس 

السوٌدي الجنسٌة )منفردا( حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها  -روبرت الرس هامرستدت 
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 194 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والمروض غٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت ، تارٌخ : العمارٌة واالراضً والسٌارات 

 11682برلم       21191113

ماركو بارٌكادا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع المبالغ وابرام جمٌع العمود والمشارطات  -  665

لشركة بالنمد او االجل ولهم الحك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمٌام بجمٌع والصفمات التى تتعلك بمعامالت ا

السوٌدي الجنسٌة )منفردا( حك التولٌع  -التصرفات بما ٌحمك أعراض الشركة وللمدٌر السٌد/ فرانس روبرت الرس هامرستدت 

العمارٌة واالراضً والسٌارات والمروض غٌر المفتوح بها إعتمادات على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها 

 11682برلم       21191113بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت ، تارٌخ : 

ماركو بارٌكادا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع المبالغ وابرام جمٌع العمود والمشارطات  -  666

لصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ولهم الحك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمٌام بجمٌع وا

السوٌدي الجنسٌة )منفردا( حك التولٌع  -التصرفات بما ٌحمك أعراض الشركة وللمدٌر السٌد/ فرانس روبرت الرس هامرستدت 

رهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمروض غٌر المفتوح بها إعتمادات على عمود الشراء والبٌع وال

 11682برلم       21191113بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت ، تارٌخ : 

المبالغ وابرام جمٌع العمود  عبد هلل شحات عبد العال أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع -  667

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ولهم الحك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت 

دا( السوٌدي الجنسٌة )منفر -والمٌام بجمٌع التصرفات بما ٌحمك أعراض الشركة وللمدٌر السٌد/ فرانس روبرت الرس هامرستدت 

حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمروض غٌر المفتوح بها 

 11682برلم       21191113إعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت ، تارٌخ : 

محدودة  مدٌر  واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع المبالغ وابرام جمٌع العمود عبد هلل شحات عبد العال أحمد  ذات مسئولٌة  -  668

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ولهم الحك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت 

السوٌدي الجنسٌة )منفردا(  -برت الرس هامرستدت والمٌام بجمٌع التصرفات بما ٌحمك أعراض الشركة وللمدٌر السٌد/ فرانس رو

حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمروض غٌر المفتوح بها 

 11682برلم       21191113إعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والعمارات   Frans Robert Lars Hammarstedtفرانس روبرت الرس هامرستدت   -  669

االٌطالً الجنسٌة  -السوٌدي الجنسٌة والسٌد/ ماركو بارٌكادا -والرهون، وللمدٌران السٌد/ فرانس روبرت الرس هامرستدت 

نون والمصارف وفتح وغلك الحسابات والسحب والتحوٌل واالٌداع واالفراج )مجتمعٌن أو منفردٌن( تمثٌل الشركة فً التعامل مع الب

عن رأس المال وااللتراض والتولٌع على الشٌكات  واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

مصر العربٌة. وللمدٌر ، تارٌخ :  االذنٌة التجارٌة، والتولٌع على عمود واتفالٌات التصدٌر وتمثٌل الشركة خارج جمهورٌة

 11682برلم       21191113

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والعمارات   Frans Robert Lars Hammarstedtفرانس روبرت الرس هامرستدت   -  671

طالً الجنسٌة االٌ -السوٌدي الجنسٌة والسٌد/ ماركو بارٌكادا -والرهون، وللمدٌران السٌد/ فرانس روبرت الرس هامرستدت 

)مجتمعٌن أو منفردٌن( تمثٌل الشركة فً التعامل مع البنون والمصارف وفتح وغلك الحسابات والسحب والتحوٌل واالٌداع واالفراج 

عن رأس المال وااللتراض والتولٌع على الشٌكات  واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

، والتولٌع على عمود واتفالٌات التصدٌر وتمثٌل الشركة خارج جمهورٌة مصر العربٌة. وللمدٌر ، تارٌخ : االذنٌة التجارٌة

 11682برلم       21191113

-ماركو بارٌكادا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والعمارات والرهون، وللمدٌران السٌد/ فرانس روبرت الرس هامرستدت  -  671

االٌطالً الجنسٌة )مجتمعٌن أو منفردٌن( تمثٌل الشركة فً التعامل مع البنون  -ماركو بارٌكادا  السوٌدي الجنسٌة والسٌد/

والمصارف وفتح وغلك الحسابات والسحب والتحوٌل واالٌداع واالفراج عن رأس المال وااللتراض والتولٌع على الشٌكات  

سندات االذنٌة التجارٌة، والتولٌع على عمود واتفالٌات التصدٌر واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة ال

 11682برلم       21191113وتمثٌل الشركة خارج جمهورٌة مصر العربٌة. وللمدٌر ، تارٌخ : 

-ماركو بارٌكادا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والعمارات والرهون، وللمدٌران السٌد/ فرانس روبرت الرس هامرستدت  -  672

االٌطالً الجنسٌة )مجتمعٌن أو منفردٌن( تمثٌل الشركة فً التعامل مع البنون  -لسوٌدي الجنسٌة والسٌد/ ماركو بارٌكادا ا
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 195 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والمصارف وفتح وغلك الحسابات والسحب والتحوٌل واالٌداع واالفراج عن رأس المال وااللتراض والتولٌع على الشٌكات  

ٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة، والتولٌع على عمود واتفالٌات التصدٌر واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وتحو

 11682برلم       21191113وتمثٌل الشركة خارج جمهورٌة مصر العربٌة. وللمدٌر ، تارٌخ : 

السٌد/ فرانس روبرت الرس عبد هلل شحات عبد العال أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والعمارات والرهون، وللمدٌران  -  673

االٌطالً الجنسٌة )مجتمعٌن أو منفردٌن( تمثٌل الشركة فً التعامل مع  -السوٌدي الجنسٌة والسٌد/ ماركو بارٌكادا -هامرستدت 

البنون والمصارف وفتح وغلك الحسابات والسحب والتحوٌل واالٌداع واالفراج عن رأس المال وااللتراض والتولٌع على الشٌكات  

ستصدار الشهادات وخطابات الضمان وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة، والتولٌع على عمود واتفالٌات التصدٌر وا

 11682برلم       21191113وتمثٌل الشركة خارج جمهورٌة مصر العربٌة. وللمدٌر ، تارٌخ : 

مدٌر  والعمارات والرهون، وللمدٌران السٌد/ فرانس روبرت الرس عبد هلل شحات عبد العال أحمد  ذات مسئولٌة محدودة   -  674

االٌطالً الجنسٌة )مجتمعٌن أو منفردٌن( تمثٌل الشركة فً التعامل مع  -السوٌدي الجنسٌة والسٌد/ ماركو بارٌكادا -هامرستدت 

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات   البنون والمصارف وفتح وغلك الحسابات والسحب والتحوٌل واالٌداع واالفراج عن رأس المال

واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة، والتولٌع على عمود واتفالٌات التصدٌر 

 11682برلم       21191113وتمثٌل الشركة خارج جمهورٌة مصر العربٌة. وللمدٌر ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  السٌد/ عبد هللا   Frans Robert Lars Hammarstedtرس هامرستدت  فرانس روبرت ال -  675

المصري الجنسٌة ( الحك فً التعامل على حسابات البنون والتولٌع على الشٌكات وإجراء السحب  -شحات عبد العال أحمد 

ٌعادلها بالعمالت األخرى شهرٌا، وما زاد عن ذلن خالل دوالر أمرٌكً أو ما  25111والتحوٌالت البنكٌة وذلن بحد ألصى مبلغ 

% من رأس مال الشركة.  أما 51الشهر فال ٌجوز إجراإها إال بعد موافمة احد المدٌرٌن أو بناء على لرار من الشركاء بؤغلبٌة 

    21191113ائزة لثالثة ، تارٌخ : اإلشتران فى الشركات األخرى فال ٌجوز إجراإها إال بموافمة الجمعٌة العامة بؤغلبٌة الشركاء الح

 11682برلم   

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  السٌد/ عبد هللا   Frans Robert Lars Hammarstedtفرانس روبرت الرس هامرستدت   -  676

لسحب المصري الجنسٌة ( الحك فً التعامل على حسابات البنون والتولٌع على الشٌكات وإجراء ا -شحات عبد العال أحمد 

دوالر أمرٌكً أو ما ٌعادلها بالعمالت األخرى شهرٌا، وما زاد عن ذلن خالل  25111والتحوٌالت البنكٌة وذلن بحد ألصى مبلغ 

% من رأس مال الشركة.  أما 51الشهر فال ٌجوز إجراإها إال بعد موافمة احد المدٌرٌن أو بناء على لرار من الشركاء بؤغلبٌة 

    21191113خرى فال ٌجوز إجراإها إال بموافمة الجمعٌة العامة بؤغلبٌة الشركاء الحائزة لثالثة ، تارٌخ : اإلشتران فى الشركات األ

 11682برلم   

المصري الجنسٌة ( الحك فً التعامل  -ماركو بارٌكادا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  السٌد/ عبد هللا شحات عبد العال أحمد  -  677

دوالر أمرٌكً أو ما  25111تولٌع على الشٌكات وإجراء السحب والتحوٌالت البنكٌة وذلن بحد ألصى مبلغ على حسابات البنون وال

ٌعادلها بالعمالت األخرى شهرٌا، وما زاد عن ذلن خالل الشهر فال ٌجوز إجراإها إال بعد موافمة احد المدٌرٌن أو بناء على لرار 

أما اإلشتران فى الشركات األخرى فال ٌجوز إجراإها إال بموافمة الجمعٌة العامة % من رأس مال الشركة.  51من الشركاء بؤغلبٌة 

 11682برلم       21191113بؤغلبٌة الشركاء الحائزة لثالثة ، تارٌخ : 

عامل المصري الجنسٌة ( الحك فً الت -ماركو بارٌكادا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  السٌد/ عبد هللا شحات عبد العال أحمد  -  678

دوالر أمرٌكً أو ما  25111على حسابات البنون والتولٌع على الشٌكات وإجراء السحب والتحوٌالت البنكٌة وذلن بحد ألصى مبلغ 

ٌعادلها بالعمالت األخرى شهرٌا، وما زاد عن ذلن خالل الشهر فال ٌجوز إجراإها إال بعد موافمة احد المدٌرٌن أو بناء على لرار 

% من رأس مال الشركة.  أما اإلشتران فى الشركات األخرى فال ٌجوز إجراإها إال بموافمة الجمعٌة العامة 51ة من الشركاء بؤغلبٌ

 11682برلم       21191113بؤغلبٌة الشركاء الحائزة لثالثة ، تارٌخ : 

المصري الجنسٌة (  -عال أحمد عبد هلل شحات عبد العال أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  السٌد/ عبد هللا شحات عبد ال -  679

 25111الحك فً التعامل على حسابات البنون والتولٌع على الشٌكات وإجراء السحب والتحوٌالت البنكٌة وذلن بحد ألصى مبلغ 

ٌرٌن دوالر أمرٌكً أو ما ٌعادلها بالعمالت األخرى شهرٌا، وما زاد عن ذلن خالل الشهر فال ٌجوز إجراإها إال بعد موافمة احد المد

% من رأس مال الشركة.  أما اإلشتران فى الشركات األخرى فال ٌجوز إجراإها إال 51أو بناء على لرار من الشركاء بؤغلبٌة 

 11682برلم       21191113بموافمة الجمعٌة العامة بؤغلبٌة الشركاء الحائزة لثالثة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المصري الجنسٌة (  -دودة  مدٌر  السٌد/ عبد هللا شحات عبد العال أحمد عبد هلل شحات عبد العال أحمد  ذات مسئولٌة مح -  681

 25111الحك فً التعامل على حسابات البنون والتولٌع على الشٌكات وإجراء السحب والتحوٌالت البنكٌة وذلن بحد ألصى مبلغ 

ال ٌجوز إجراإها إال بعد موافمة احد المدٌرٌن دوالر أمرٌكً أو ما ٌعادلها بالعمالت األخرى شهرٌا، وما زاد عن ذلن خالل الشهر ف

% من رأس مال الشركة.  أما اإلشتران فى الشركات األخرى فال ٌجوز إجراإها إال 51أو بناء على لرار من الشركاء بؤغلبٌة 

 11682برلم       21191113بموافمة الجمعٌة العامة بؤغلبٌة الشركاء الحائزة لثالثة ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  أرباع رأ س   Frans Robert Lars Hammarstedtس روبرت الرس هامرستدت  فران -  681

 11682برلم       21191113المال. وللمدٌرون الحك فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ولٌة محدودة  مدٌر  أرباع رأ س ذات مسئ  Frans Robert Lars Hammarstedtفرانس روبرت الرس هامرستدت   -  682

 11682برلم       21191113المال. وللمدٌرون الحك فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ماركو بارٌكادا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  أرباع رأ س المال. وللمدٌرون الحك فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما  -  683

 11682برلم       21191113ذكر. ، تارٌخ : 

ماركو بارٌكادا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  أرباع رأ س المال. وللمدٌرون الحك فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما  -  684

 11682برلم       21191113ذكر. ، تارٌخ : 

عبد هلل شحات عبد العال أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  أرباع رأ س المال. وللمدٌرون الحك فً توكٌل الغٌر فً كل  -  685

 11682برلم       21191113أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

الحك فً توكٌل الغٌر فً كل عبد هلل شحات عبد العال أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  أرباع رأ س المال. وللمدٌرون  -  686

 11682برلم       21191113أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

على ان ٌملن حك -عالء مجدي عبد المعطً الشٌخ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  687

لمنتدبٌن والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة االدارة والتولٌع عن الشركة كال  من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة ا

منفردٌن أو مجتمعٌن وكل عضو آخر ٌنتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا  حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن .

ضاء مجلس االدارة والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة حك االدارة والتولٌع كما ٌملن السٌد رئٌس مجلس االدارة والسادة اع 

 151139برلم       21191113والمسئولٌة ، تارٌخ : 

على ان ٌملن حك -دمحم هانً عبد المعطً الشٌخ  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  688

من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة  االدارة والتولٌع عن الشركة كال  

منفردٌن أو مجتمعٌن وكل عضو آخر ٌنتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا  حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن .

كما ٌملن السٌد رئٌس مجلس االدارة والسادة اعضاء مجلس االدارة والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة حك االدارة والتولٌع  

 151139برلم       21191113والمسئولٌة ، تارٌخ : 

االدارة  على ان ٌملن حك-هشام مجدي عبد المعطً الشٌخ  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  689

والتولٌع عن الشركة كال  من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة منفردٌن أو 

مجتمعٌن وكل عضو آخر ٌنتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان 

 عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن .ٌخولهم اٌضا  حك التولٌع 

كما ٌملن السٌد رئٌس مجلس االدارة والسادة اعضاء مجلس االدارة والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة حك االدارة والتولٌع  

 151139برلم       21191113والمسئولٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ام الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة واٌضا  الجهات عالء مجدي عبد المعطً الشٌخ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ام -  691

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكذلن التولٌع لدى البنون وفتح االعتمادات وااللتراض بإسم الشركة وعلى ان تكون تلن االفعال بإسم 

 الشركة ولمصلحتها .

س مجلس االدارة بالحك فى البٌع والتصرف فى كما ٌتمتع السٌد رئٌس مجلس االدارة والسادة اعضاء مجلس االدارة والسٌد نائب رئٌ

السٌارات واالصول الثابته واالصول المتداولة المملوكة للشركة مجتمعٌن أو منفردٌن أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

 151139برلم       21191113والرسمٌة وغٌر الرسمٌة والشهر العمارى ، تارٌخ : 

عطً الشٌخ  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  امام الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة واٌضا  الجهات دمحم هانً عبد الم -  691

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكذلن التولٌع لدى البنون وفتح االعتمادات وااللتراض بإسم الشركة وعلى ان تكون تلن االفعال بإسم 

 الشركة ولمصلحتها .

دارة والسادة اعضاء مجلس االدارة والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة بالحك فى البٌع والتصرف فى كما ٌتمتع السٌد رئٌس مجلس اال

السٌارات واالصول الثابته واالصول المتداولة المملوكة للشركة مجتمعٌن أو منفردٌن أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

 151139برلم       21191113والرسمٌة وغٌر الرسمٌة والشهر العمارى ، تارٌخ : 

هشام مجدي عبد المعطً الشٌخ  شركة مساهمة  عضو منتدب  امام الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة واٌضا  الجهات  -  692

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكذلن التولٌع لدى البنون وفتح االعتمادات وااللتراض بإسم الشركة وعلى ان تكون تلن االفعال بإسم 

 صلحتها .الشركة ولم

كما ٌتمتع السٌد رئٌس مجلس االدارة والسادة اعضاء مجلس االدارة والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة بالحك فى البٌع والتصرف فى 

السٌارات واالصول الثابته واالصول المتداولة المملوكة للشركة مجتمعٌن أو منفردٌن أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

 151139برلم       21191113ر الرسمٌة والشهر العمارى ، تارٌخ : والرسمٌة وغٌ

 عالء مجدي عبد المعطً الشٌخ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتؤشٌر بذلن فى السجل التجارى للشركة . -  693

الحك فى توكٌل الغٌر فى كما ٌملن السٌد رئٌس مجلس االدارة والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة والسادة أعضاء مجلس االدارة 

تسٌٌر اعمال الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة فى كل أو بعض ماذكر . ، 

 151139برلم       21191113تارٌخ : 

 لسجل التجارى للشركة .دمحم هانً عبد المعطً الشٌخ  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والتؤشٌر بذلن فى ا -  694

كما ٌملن السٌد رئٌس مجلس االدارة والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة والسادة أعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل الغٌر فى 

تسٌٌر اعمال الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة فى كل أو بعض ماذكر . ، 

 151139برلم       21191113تارٌخ : 

 هشام مجدي عبد المعطً الشٌخ  شركة مساهمة  عضو منتدب  والتؤشٌر بذلن فى السجل التجارى للشركة . -  695

كما ٌملن السٌد رئٌس مجلس االدارة والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة والسادة أعضاء مجلس االدارة الحك فى توكٌل الغٌر فى 

مام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة فى كل أو بعض ماذكر . ، تسٌٌر اعمال الشركة ا

 151139برلم       21191113تارٌخ : 

 محمود فإاد محمود دمحم -  696

رئٌس مجلس الشلمانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للسٌد 

 -األدارة:

السٌد / محمود فإاد محمود دمحم الشلمانً رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وله  الحك منفردا فً اجراء كافه العمود والمعامالت  

الداخله ضمن غرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم 

ع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات ولبض ودف

 12298برلم       21191113التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 محمود فإاد محمود دمحم -  697

ب  او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد الشلمانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتد

والمنموالت واأللراض بطرق األعتمادات والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالف 

دٌة وتعدٌلها والغائها وحك التولٌع أنواعها وغلمها والتولٌع على جمٌع الشٌكات والسحب واالٌداع بالبنون و فتح االعتمادات المستن

على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض وأى نوع مـــــن المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة وحك كفالة 

 12298برلم       21191113الغٌرو حك شراء وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته ، تارٌخ : 

 ود دمحممحمود فإاد محم -  698

الشلمانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  أو منمولة و فى ذلن أٌضا تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود البٌع  

والرهـــن والمعاوضـــة للعمارات والمنموالت وغٌرها بؤسم الشركة والغراض الشركة وحك التولٌع على عمود شراء وبٌع 

فى التعامل مع الغرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل السٌارات بكافة أنواعها ، و 

و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات والهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  

 12298برلم       21191113، تارٌخ :  والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك وله الحك

 محمود فإاد محمود دمحم -  699

الشلمانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  فى تفوٌض أو توكٌل الغٌر فى كل اوبعض ماذكر.على ان ٌسبك بٌع 

 12298برلم       21191113االصول بموافمه الجمعٌة العامه لالختصاص ، تارٌخ : 

 عبد النبً دمحم علً -  711

صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه 

 المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،

 لشركة منفردٌن أو مجتمعٌن.وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن ا

 12293برلم       21191113لرئٌس مجلس اإلداره الحك فً اإلفراج عن راس مال الشركه المودع لدي البنن. ، تارٌخ : 

 مصطفً دمحم علً -  711

على صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع  

 هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،

 وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن.

 12293برلم       21191113لرئٌس مجلس اإلداره الحك فً اإلفراج عن راس مال الشركه المودع لدي البنن. ، تارٌخ : 

حسن دمحم علً ابو العز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  712

 مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،

 الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن.وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن 

 12293برلم       21191113لرئٌس مجلس اإلداره الحك فً اإلفراج عن راس مال الشركه المودع لدي البنن. ، تارٌخ : 

 دمحم نجم عبادة سٌد -  713

ولٌع على هذه احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالت 

 المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،

 وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 12293   برلم    21191113لرئٌس مجلس اإلداره الحك فً اإلفراج عن راس مال الشركه المودع لدي البنن. ، تارٌخ : 

احمد دمحم علً صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  714

 مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،

 ن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن.وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع ع

 12293برلم       21191113لرئٌس مجلس اإلداره الحك فً اإلفراج عن راس مال الشركه المودع لدي البنن. ، تارٌخ : 

 عبد النبً دمحم علً -  715

شركة لدى المضاء صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعطاء رئٌس مجلس االدارة اوسع الصالحٌات والسلطات فى تمثٌل ال

ولدى الغٌر ولدى جمٌع الشركات وله حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة والتعامل مع جمٌع 

البنون واالٌداع والصرف وفتح الحسابات وعمل اعتماد وخطابات الضمان وابرام كافة العمود الداخلة فى اغراض الشركة وذلن 

راض الشركة منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن او المحاسبٌن . ، تارٌخ : لتحمٌك اغ

 12293برلم       21191113

 مصطفً دمحم علً -  716

صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعطاء رئٌس مجلس االدارة اوسع الصالحٌات والسلطات فى تمثٌل الشركة لدى  

مضاء ولدى الغٌر ولدى جمٌع الشركات وله حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة والتعامل ال

مع جمٌع البنون واالٌداع والصرف وفتح الحسابات وعمل اعتماد وخطابات الضمان وابرام كافة العمود الداخلة فى اغراض الشركة 

منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن او المحاسبٌن . ، تارٌخ : وذلن لتحمٌك اغراض الشركة 

 12293برلم       21191113

حسن دمحم علً ابو العز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعطاء رئٌس مجلس االدارة اوسع الصالحٌات والسلطات فى  -  717

الغٌر ولدى جمٌع الشركات وله حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها امام الجهات الرسمٌة والغٌر تمثٌل الشركة لدى المضاء ولدى 

رسمٌة والتعامل مع جمٌع البنون واالٌداع والصرف وفتح الحسابات وعمل اعتماد وخطابات الضمان وابرام كافة العمود الداخلة فى 

الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن او  اغراض الشركة وذلن لتحمٌك اغراض الشركة منفردا وله

 12293برلم       21191113المحاسبٌن . ، تارٌخ : 

 دمحم نجم عبادة سٌد -  718

احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعطاء رئٌس مجلس االدارة اوسع الصالحٌات والسلطات فى تمثٌل الشركة لدى المضاء  

لدى جمٌع الشركات وله حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة والتعامل مع جمٌع ولدى الغٌر و

البنون واالٌداع والصرف وفتح الحسابات وعمل اعتماد وخطابات الضمان وابرام كافة العمود الداخلة فى اغراض الشركة وذلن 

ى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن او المحاسبٌن . ، تارٌخ : لتحمٌك اغراض الشركة منفردا وله الحك ف

 12293برلم       21191113

احمد دمحم علً صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعطاء رئٌس مجلس االدارة اوسع الصالحٌات والسلطات فى  -  719

كات وله حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها امام الجهات الرسمٌة والغٌر تمثٌل الشركة لدى المضاء ولدى الغٌر ولدى جمٌع الشر

رسمٌة والتعامل مع جمٌع البنون واالٌداع والصرف وفتح الحسابات وعمل اعتماد وخطابات الضمان وابرام كافة العمود الداخلة فى 

فى كل او بعض ما ذكر وتوكٌل المحامٌن او  اغراض الشركة وذلن لتحمٌك اغراض الشركة منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر

 12293برلم       21191113المحاسبٌن . ، تارٌخ : 

محمود محمود محمود لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  حك االدارة والتولٌع وحك تمثٌل الشركة والتولٌع على  -  711

ا امام الشهر العمارى والتوثٌك وامام الجهات الحكومٌة وغٌر عمود الشراء للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراضه

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ماعدا: المعامالت المالٌة مع البنون والهٌئات المالٌة وذلن من فتح حسابات 

رن للسٌدان / عضو مجلس االدارة   ونائب البنون وغلمها والسحب من البنون واالرصدة والودائع واالفراج عنها تكون بتولٌع مشت

 4676برلم       21191113ر ئٌس مجلس االدارة مجتمعان ، ولهما الحك فى تولٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود محمود محمود لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود االلتراض والرهن وفتح وغلك خطابات  -  711

لنالله للملكٌه من عمارات او سٌارات او منموالت الشركه او التصرفات الممٌده لهذه الملكٌه الضمان والحك فى ابرام التصرفات  ا

كالرهن العمارى او التجارى وفى ابرام عمود الرهن واعطاء الضمانات الالزمه لذلن سواء وردت على عمار او منمول  ولهما الحك 

تغٌب اى منهما خارج البالد او مرضه وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل فى تعٌٌن من ٌنوب عنهما او اى منهما فى التولٌع فى حالة 

 4676برلم       21191113او بعض ماذكر كل هذه الصالحٌات السابك ذكرها فى غٌاب السٌد ، تارٌخ : 

باب محمود محمود محمود لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب او اى اس -  712

 4676برلم       21191113تمنعه من مزاولة صالحٌاته مع بماء كافة الصالحٌات كما هى مدونه بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

سعٌد سعد ابراهٌم بسٌونى نجم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض رئٌس مجلس أدارة الشركة  -  713

 بحك التولٌع على معامالت وتعهدات الشركة كاالتى:

رفات بؤسم ٌملن حك  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة منفردا و أن ٌكون له أوسع السلطات إلدارة الشركة وحك أبرام كافة التص

الشركة  ولصالحها ولخدمة غرضها وله حك التعامل مع البنون بؤسم الشركة بكافة التعامالت البنكٌة من فتح وغلك الحسابات 

    21191114والصرف والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والرهن وابرام عمود التسهٌالت البنكٌة ، تارٌخ : 

 11198برلم   

 دمحم اباصٌرى دمحم -  714

  -حرز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد وتوزٌع االختصاصات والصالحٌات علً مجلس االدارة علً النحو التالً : 

ٌكون للسٌد / دمحم أباصٌري دمحم حرز  رئٌس مجلس االدارة  منفردا تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة 

المنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة.وكذلن التولٌع أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع للعمارات و

العام ولطاع االعمال العام والخاص.والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة وأى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف 

 11134برلم       21191114خ : والهٌئات المالٌة كالسحب ، تارٌ

 دمحم اباصٌرى دمحم -  715

حرز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالٌداع وفتح وغلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات و االلتراض والرهن واصدار  

) على ان ٌسبك بٌع خطابات الضمان واالفراج عن رأس المال  وله الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر . 

 11134برلم       21191114االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

 دمحم عبد الحمٌد عبد الرحمن -  716

الزلم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات رئٌس مجلس اإلدارة حٌث ٌمثل رئٌس مجلس اإلدارة الشركة امام 

 جهات واألدارات والمصالح الحكومٌة و غٌر الحكومٌة وكذلن أمام المإسسات و األفراد و الهٌئات و البنون .المضاء وامام جمٌع ال

كما  ٌملن وحده حك التولٌع على كافة معامالت الشركة مع الغٌر مهما تنوعت أو تعددت وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات 

ات و األفراد وله حك التعامل مع كافة البنون وفتح الحسابات المدٌنة والدائنة الحكومٌة و الخاصة و أمام المإسسات و الهٌئ

 11964برلم       21191114واالعتمادات المستندٌة و خطابات ، تارٌخ : 

 دمحم عبد الحمٌد عبد الرحمن -  717

ة  واالفراج عن رأس المال الزلم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الضمان وله حك اإلٌداع و السحب من حسابات الشرك

المودع باسم الشركة وكذلن االفراج عن أي مبالغ مودعه بالبنون باسم الشركة والتولٌع منفردا على الشٌكات وله حك االلتراض و 

ه الرهن من جمٌع البنون المصرٌة وكفالة الغٌر وله حك بٌع و رهن أصول الشركة وله حك تمثٌل الشركة امام المضاء بكافة درجات

وله حك اإللرار والصلح واألبرار فً المضاٌا المرفوعة من و على الشركة وله حك التولٌع باسم الشركة على جمٌع انواع العمود 

 11964برلم       21191114التً تخص الشركة ولرئٌس مجلس اإلدارة ، تارٌخ : 

 دمحم عبد الحمٌد عبد الرحمن -  718



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رة  حك تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض صالحٌاته .الزلم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادا

ولرئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع بالسحب و األفراج عن رأسمال الشركة المودع فً البنن.)على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة 

 11964برلم       21191114الجمعٌة العامة ( ، تارٌخ : 

ٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل مدٌران الشركة ) مجتمعٌن  او منفردٌن ( فى عاللتها عبد السمٌع السٌد دمحم عوض هللا  ذات مسئول -  719

مع الغٌر ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون 

ابه عن الشركه والشركاء على تعدٌل عمد الشركه امام مصلحه او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ,وكذلن لهما الحك فى التولٌع نٌ

 الشهر العمارى والهٌئه العامه لالستثمار وهٌئه الرلابه المالٌه والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات واجراء كافه العمود

 7158برلم       21191114والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة ، تارٌخ : 

دمحم عبد السمٌع السٌد دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل مدٌران الشركة ) مجتمعٌن  او منفردٌن ( فى عاللتها مع  -  721

الغٌر ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او 

العامة ,وكذلن لهما الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركه والشركاء على تعدٌل عمد الشركه امام مصلحه الشهر الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

العمارى والهٌئه العامه لالستثمار وهٌئه الرلابه المالٌه والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات واجراء كافه العمود 

 7158برلم       21191114رٌخ : والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة ، تا

عبد السمٌع السٌد دمحم عوض هللا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االخص ولبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  721

والصفمات  الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات

التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ، والحك فى لبض واستالم المبالغ 

المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات ، و حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت و التعامل مع 

 7158برلم       21191114وشراء السٌارات وبٌعها باسم الشركه ، تارٌخ : ادارات المرور 

دمحم عبد السمٌع السٌد دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االخص ولبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  722

ارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التج

التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ، والحك فى لبض واستالم المبالغ 

نموالت و التعامل مع المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات ، و حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والم

 7158برلم       21191114ادارات المرور وشراء السٌارات وبٌعها باسم الشركه ، تارٌخ : 

عبد السمٌع السٌد دمحم عوض هللا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والتعامل مع البنون  والمصارف والهٌئات المالٌه بؤى نوع  -  723

ع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن رأس المال الشركه وااللراض من المعامالت المالٌه كالسحب واالٌدا

بطرٌمه االعتمادات وتحمٌما الغراضها والمروض غٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت 

االصول الثابته والمنموله والٌكون اى تصرفا ملزما  التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى وبٌع

 7158برلم       21191114للشركه اال اذا ولعه المدٌران ) مجتمعٌن  او منفردٌن (  مشفوعا ، تارٌخ : 

وع من دمحم عبد السمٌع السٌد دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والتعامل مع البنون  والمصارف والهٌئات المالٌه بؤى ن -  724

المعامالت المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن رأس المال الشركه وااللراض 

بطرٌمه االعتمادات وتحمٌما الغراضها والمروض غٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت 

وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى وبٌع االصول الثابته والمنموله والٌكون اى تصرفا ملزما التجارٌه والعمارات والرهون 

 7158برلم       21191114للشركه اال اذا ولعه المدٌران ) مجتمعٌن  او منفردٌن (  مشفوعا ، تارٌخ : 

تى ٌتعامل بها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى عبد السمٌع السٌد دمحم عوض هللا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بالصفه ال -  725

 7158برلم       21191114، تارٌخ :  1كل او بعض ما ذكر 

دمحم عبد السمٌع السٌد دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بالصفه التى ٌتعامل بها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او  -  726

 7158لم   بر    21191114، تارٌخ :  1بعض ما ذكر 

دمحم أحمد عمار حامد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد رئٌس مجلس االدارة منفردا الحك فى التعامل باسم  -  727

الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع  وكذلن التعامل مع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف والتولٌع 

 12141برلم       21191114الحها ، تارٌخ : على الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولص

دمحم أحمد عمار حامد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول  -  728

بض ودفع الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك ل

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافةالسندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

الشركة بالنمد او االجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌرفى كل او بعض ماذكر )على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة 

 12141برلم       21191114تارٌخ : مسبما( ، 

رافت فكرى اسناسٌوس روفائٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة جدٌدة بنفس  -  729

 3799برلم       21191114الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة جدٌدة بنفس   رافت فكرى اسناسٌوس روفائٌل  شركة مساهمة -  731

 3799برلم       21191114الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

طارق أحمد محمود عمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات السٌد االستاذ / طارق احمد محمود عمر  -  731

ة لتصبح تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الغٌر وكافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والشهر العماري ومصلحة رئٌس مجلس االدار

الضرائب والسجل التجاري والغرفة التجارٌة والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئات الحكم المحلً واالحٌاء وكافة 

دارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة فً عمد الشركة او الوزارات وله فً هذا الصدد اوسع السلطات ال

 12237برلم       21191114المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وله اجراء كافة ، تارٌخ : 

ض الشركة وعلً طارق أحمد محمود عمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العمود والمعامالت الداخلة ضمن غر -  732

االخص تعٌٌن و ولف وعزل وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باآلجل وله 

ء جمٌع المواد والمهمات والبضائع و المنموالت وااللراض بطرٌك االعتمادات , والمروض بكافة انواعها من البنون وكافة حك شرا

 12237برلم       21191114المعامالت البنكٌة والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت ، تارٌخ : 

طارق أحمد محمود عمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التجارٌة و العمارات و الرهون وكذلن االشتران فً  -  733

المإسسات االخري وتولٌع الشٌكات والكمبٌاالت والسندات االذنٌة وكافة االوراق التجارٌة والسحب واالٌداع من البنون ولرئٌس 

الشركة المودع لدى البنن وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض مما سبك مجلس االدارة حك االفراج عن راس مال 

 12237برلم       21191114.) على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامه المسبمة ( ، تارٌخ : 

برلم       21191114، تارٌخ : الهام لطفى عبد الستار الشعراوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  734

4173 

 4173برلم       21191114أسعد ابراهٌم دمحم سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  735

برلم       21191114نورهان هشام ابراهٌم حسٌن بشٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  736

4173 

برلم       21191114نٌهال هشام ابراهٌم حسٌن بشٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  737

4173 

أن ٌكون لرئٌس  -الهام لطفى عبد الستار الشعراوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  738

لطفى عبد الستار الشعراوى ولعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب المهندس/ أسعد ابراهٌم دمحم سالم مجلس االدارة السٌدة / الهام 

حك االدارة والتولٌع  منفردٌن ولهما منفردٌن حك تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم 

وذلن أمام الشهر العمارى والتوثٌك أمام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  الشركة والغراض الشركة والتولٌع على عمود التعدٌالت

 4173برلم       21191114والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لرئٌس مجلس  أن ٌكون -أسعد ابراهٌم دمحم سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  739

االدارة السٌدة / الهام لطفى عبد الستار الشعراوى ولعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب المهندس/ أسعد ابراهٌم دمحم سالم حك 

االدارة والتولٌع  منفردٌن ولهما منفردٌن حك تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة 

الشركة والتولٌع على عمود التعدٌالت وذلن أمام الشهر العمارى والتوثٌك أمام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع  والغراض

 4173برلم       21191114العام ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

أن ٌكون لرئٌس  -ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  نورهان هشام ابراهٌم حسٌن بشٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس -  741

مجلس االدارة السٌدة / الهام لطفى عبد الستار الشعراوى ولعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب المهندس/ أسعد ابراهٌم دمحم سالم 

ارات والمنموالت وغٌرها باسم حك االدارة والتولٌع  منفردٌن ولهما منفردٌن حك تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء للعم

الشركة والغراض الشركة والتولٌع على عمود التعدٌالت وذلن أمام الشهر العمارى والتوثٌك أمام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

 4173برلم       21191114والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

أن ٌكون لرئٌس  -ابراهٌم حسٌن بشٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  نٌهال هشام -  741

مجلس االدارة السٌدة / الهام لطفى عبد الستار الشعراوى ولعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب المهندس/ أسعد ابراهٌم دمحم سالم 

مثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم حك االدارة والتولٌع  منفردٌن ولهما منفردٌن حك ت

الشركة والغراض الشركة والتولٌع على عمود التعدٌالت وذلن أمام الشهر العمارى والتوثٌك أمام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

 4173برلم       21191114والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

الهام لطفى عبد الستار الشعراوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التسهٌالت االئتمانٌة وأى نوع من المعامالت المالٌة  -  742

مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات والصرف والتولٌع على الشٌكات وذلن كله باسم 

 4173برلم       21191114الشركة والغراض الشركة ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

أسعد ابراهٌم دمحم سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التسهٌالت االئتمانٌة وأى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون  -  743

داع وفتح وغلك الحسابات والصرف والتولٌع على الشٌكات وذلن كله باسم الشركة والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌ

 4173برلم       21191114والغراض الشركة ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

وع من المعامالت نورهان هشام ابراهٌم حسٌن بشٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التسهٌالت االئتمانٌة وأى ن -  744

المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات والصرف والتولٌع على الشٌكات وذلن كله 

 4173برلم       21191114باسم الشركة والغراض الشركة ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

اهٌم حسٌن بشٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التسهٌالت االئتمانٌة وأى نوع من المعامالت المالٌة نٌهال هشام ابر -  745

مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات والصرف والتولٌع على الشٌكات وذلن كله باسم 

 4173برلم       21191114أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  الشركة والغراض الشركة ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل

أحمد مصباح أحمد دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات السٌد االستاذ / احمد مصباح احمد دمحم  -  746

لشهر العماري ومصلحة رئٌس مجلس االدارة لتصبح تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الغٌر وكافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وا

الضرائب والسجل التجاري والغرفة التجارٌة والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئات الحكم المحلً واالحٌاء وكافة 

الوزارات وله فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة فً عمد الشركة او 

 12273برلم       21191114ن او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وله اجراء ، تارٌخ : المانو

أحمد مصباح أحمد دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلً  -  747

فآتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع االخص تعٌٌن و ولف وعزل وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكا

وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باآلجل وله 

ض بكافة انواعها من البنون وكافة حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع و المنموالت وااللراض بطرٌك االعتمادات , والمرو

 12273برلم       21191114المعامالت البنكٌة والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت ، تارٌخ : 

أحمد مصباح أحمد دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التجارٌة و العمارات و الرهون وكذلن االشتران فً  -  748

والكمبٌاالت والسندات االذنٌة وكافة االوراق التجارٌة والسحب واالٌداع من البنون ولرئٌس  المإسسات االخري وتولٌع الشٌكات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مجلس االدارة حك االفراج عن راس مال الشركة المودع لدى البنن وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض مما سبك 

 12273برلم       21191114( ، تارٌخ :  .) على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص

تحدٌد من لهم حك   -دمحم على دمحم عبادى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن شركة اسكندرٌة للبترول  -  749

صة بالعاملٌن و التولٌع على الشٌكات و االٌداعات فى البنون و السحب منها و كافة االعمال المصرفٌة و كذلن حسابات االنظمة الخا

 رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب تولٌع اول  -هم كاالتى  السٌد المهندس / دمحم على دمحم عبادى

 السٌد المحاسب / خالد دمحم رافت حرب مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة تولٌع ثانى 

 من السادة  ثانٌا فى حاله لٌامهما باجازة او مهام خارج مصر او داخلها ٌحل محلهما كل

 143517برلم       21191115السٌد المهندس / محمود حامد احمد ، تارٌخ : 

تحدٌد من لهم حك   -دمحم على دمحم عبادى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن شركة اسكندرٌة للبترول  -  751

العمال المصرفٌة و كذلن حسابات االنظمة الخاصة بالعاملٌن و التولٌع على الشٌكات و االٌداعات فى البنون و السحب منها و كافة ا

 رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب تولٌع اول  -هم كاالتى  السٌد المهندس / دمحم على دمحم عبادى

 السٌد المحاسب / خالد دمحم رافت حرب مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة تولٌع ثانى 

 ة او مهام خارج مصر او داخلها ٌحل محلهما كل من السادة ثانٌا فى حاله لٌامهما باجاز

 143517برلم       21191115السٌد المهندس / محمود حامد احمد ، تارٌخ : 

 دمحم على دمحم عبادى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  شبارة مساعد رئٌس الشركه للشئون الهندسٌة  -  751

 تولٌع اول 

 ئى / جمال الدٌن فاضل مصطفى ابراهٌم مدٌر عام المكتب الفنى لرئٌس مجلس االدارة تولٌع اول السٌد الكٌمٌا

 السٌد المحاسب / دمحم محمود ابو العال الزٌات مدٌر عام الشئون المالٌة  تولٌع ثانى 

برلم       21191115ثانى ، تارٌخ : السٌد المحاسب / دمحم صالح بسٌونى الشافعى  مدٌر عام باالدارة العامه للشئون المالٌة تولٌع 

143517 

 دمحم على دمحم عبادى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  شبارة مساعد رئٌس الشركه للشئون الهندسٌة  -  752

 تولٌع اول 

 السٌد الكٌمٌائى / جمال الدٌن فاضل مصطفى ابراهٌم مدٌر عام المكتب الفنى لرئٌس مجلس االدارة تولٌع اول 

 السٌد المحاسب / دمحم محمود ابو العال الزٌات مدٌر عام الشئون المالٌة  تولٌع ثانى 

برلم       21191115لمالٌة تولٌع ثانى ، تارٌخ : السٌد المحاسب / دمحم صالح بسٌونى الشافعى  مدٌر عام باالدارة العامه للشئون ا

143517 

 المس برنابا وبالمٌالد ارسانً المس -  753

روفائٌل عطٌة غالً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمثل رئٌس مجلس األدارة الشركة امام المضاء منفردا  وٌملن حك التولٌع 

ولٌع على هذه المعامالت والتعاهدات من مجلس األدارة و لمجلس األدارة على معامالت الشركة وتعاهدتها كل شخص مفوض بالت

الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن و أن ٌخولهم أٌضا  حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن ولرئٌس مجلس األدارة المس 

عبد السٌد عضو مجلس اإلدارة مجتمعان فى حك برنابا وبالمٌالد ارسانً المس روفائٌل عطٌة غالً، واألستاذ/ مٌنا حلمً أسكندر 

 12182برلم       21191115التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود البٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المس برنابا وبالمٌالد ارسانً المس -  754

التصرفات الناللة روفائٌل عطٌة غالً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والشراء بكافة أنواعها األبتدائٌة والنهائٌة الخاصة ب

للملكٌة ألى من ممتلكات الشركة والتولٌع بالشهر العمارى والتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المشاركات أو عمود المماوالت أو 

التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وعموما  أتخاذ كافة األجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرف الجهات وكافة مؤمورٌات 

شهر العمارى داخل جمهورٌة مصر العربٌة وكذلن له الحك فى تفوٌض الغٌر من المحامٌن والمحاسبٌن و أعضاء مجلس األدارة ال

برلم       21191115فى كل أو بعض ما ذكر.) على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامه لالختصاص( ، تارٌخ : 

12182 

برلم       21191115ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج ثمانٌة شركاء موصٌٌن ، تارٌخ : دمحم مصطفى دمحم فهمى  توصٌ -  755

161444 

برلم       21191115دمحم مصطفى دمحم فهمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج ثمانٌة شركاء موصٌٌن ، تارٌخ :  -  756

161444 

برلم       21191115وج ثمانٌة شركاء موصٌٌن ، تارٌخ : دمحم مصطفى دمحم فهمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خر -  757

161444 

برلم       21191115دمحم مصطفى دمحم فهمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج ثمانٌة شركاء موصٌٌن ، تارٌخ :  -  758

161444 

برلم       21191115، تارٌخ :  -بدمحم عبدالمادر دمحم محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المنتد -  759

2618 

    21191115، تارٌخ :  -عبده لاصد كرٌم عبده محمود  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  المنتدب -  761

 2618برلم   

 2618برلم       21191115، تارٌخ :  -على حسنٌن عطٌة دمحم ابو العنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب -  761

سنوات ،  3دمحم عبدالمادر دمحم محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  :انتخاب مجلس االدارة لمدة  -  762

 2618برلم       21191115تارٌخ : 

 3لمدة  عبده لاصد كرٌم عبده محمود  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  :انتخاب مجلس االدارة -  763

 2618برلم       21191115سنوات ، تارٌخ : 

سنوات ، تارٌخ :  3على حسنٌن عطٌة دمحم ابو العنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  :انتخاب مجلس االدارة لمدة  -  764

 2618برلم       21191115

منتدب  ونائب مدٌر عام العملٌات ، تارٌخ : دمحم السٌد دمحم السٌد الملٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو  -  765

 973برلم       21191115

    21191115عمر شحاته عبد هللا دمحم شحاته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب مدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  766

 973برلم   

 328برلم       21191115:  دمحم جمال محرم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ -  767

 328برلم       21191115بهاء الدٌن احمد حلمى بدر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  768

وافك مجلس اداره الشركه  ---دمحم جمال محرم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركه داٌجا جروب لٌمتد  -  769

لرر مجلس اداره الشركه      ------على استماله السٌد/ ادوٌن جٌرارد لوٌس روزارى مدٌر العملٌات بالشركه  باجماع الحاضرٌٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

باجماع الحاضرٌٌن تغٌٌر طرٌمه التعامل على حسابات الشركه البنكٌه، فمد تمرر ألغاء باثر فورى كافه التعلٌمات السابك صدورها 

 ان ٌتم التعامل مع تلن الحسابات البنكٌه بالشكل التالى: المجموعه "أ"للبنون فى التعامل على حسابات الشركه و 

 ، فرانن جون سٌكست

 ، دومٌنٌن كاى مٌنج الى

 ، اٌدٌث شٌه

 328برلم       21191115، ، تارٌخ : 

مجلس اداره وافك  ---بهاء الدٌن احمد حلمى بدر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركه داٌجا جروب لٌمتد  -  771

لرر مجلس اداره      ------الشركه باجماع الحاضرٌٌن على استماله السٌد/ ادوٌن جٌرارد لوٌس روزارى مدٌر العملٌات بالشركه  

الشركه باجماع الحاضرٌٌن تغٌٌر طرٌمه التعامل على حسابات الشركه البنكٌه، فمد تمرر ألغاء باثر فورى كافه التعلٌمات السابك 

 نون فى التعامل على حسابات الشركه و ان ٌتم التعامل مع تلن الحسابات البنكٌه بالشكل التالى: المجموعه "أ"صدورها للب

 ، فرانن جون سٌكست

 ، دومٌنٌن كاى مٌنج الى

 ، اٌدٌث شٌه

 328برلم       21191115، ، تارٌخ : 

 دمحم جمال محرم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  سٌنج شٌه اٌب -  771

 ، كلٌمنس شون فون تشٌنج

 ، المجموعه "ب"

 ، دمحم البلوى

 ، المجموعه "ج

 ، تٌو ٌو تٌن )دارٌوس(

 ، ساٌمون رٌتشارد  مولٌت

 ، اندى كام

 ، عمرو منصور عامر اسماعٌل

 ، بان تعلٌمات التعامل  كالتالى:

  

i- تطلب تولٌع اى اثنان من المجموعه "ج" دوالر امرٌكى )او ما ٌعادله باى عمله اخرى( ٌ 251111الى مبلغ حتى و ٌشتمل

 1111111مجتمعٌن او اى شخص من المجموعه "أ" مجتمع مع اى شخص من المجموعه "ب" او المجموعه "ج".الى مبلغ حتى 

 328برلم       21191115دوالر امرٌكى )او ما ٌعادله باى عمله ، تارٌخ : 

 ٌس مجلس ادارة  سٌنج شٌه اٌببهاء الدٌن احمد حلمى بدر  شركة مساهمة  رئ -  772

 ، كلٌمنس شون فون تشٌنج

 ، المجموعه "ب"



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، دمحم البلوى

 ، المجموعه "ج

 ، تٌو ٌو تٌن )دارٌوس(

 ، ساٌمون رٌتشارد  مولٌت

 ، اندى كام

 ، عمرو منصور عامر اسماعٌل

 ، بان تعلٌمات التعامل  كالتالى:

  

i- و ما ٌعادله باى عمله اخرى( ٌتطلب تولٌع اى اثنان من المجموعه "ج" دوالر امرٌكى )ا 251111الى مبلغ حتى و ٌشتمل

 1111111مجتمعٌن او اى شخص من المجموعه "أ" مجتمع مع اى شخص من المجموعه "ب" او المجموعه "ج".الى مبلغ حتى 

 328برلم       21191115دوالر امرٌكى )او ما ٌعادله باى عمله ، تارٌخ : 

م  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اخرى( ٌتطلب تولٌع اى شخص من المجموعه "أ" مجتمع مع اى دمحم جمال محر -  773

دوالر امرٌكى )او ما ٌعادله باى عمله اخرى( ٌتطلب  1111111شخص من المجموعه "ب" او المجموعة "ج".الى مبلغ ٌزٌد عن 

 328برلم       21191115، تارٌخ :  تولٌع اى شخص من المجموعه "أ" مجتمع مع اى شخص من المجموعه "ب".

بهاء الدٌن احمد حلمى بدر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اخرى( ٌتطلب تولٌع اى شخص من المجموعه "أ" مجتمع  -  774

دوالر امرٌكى )او ما ٌعادله باى عمله اخرى(  1111111مع اى شخص من المجموعه "ب" او المجموعة "ج".الى مبلغ ٌزٌد عن 

 328برلم       21191115لب تولٌع اى شخص من المجموعه "أ" مجتمع مع اى شخص من المجموعه "ب". ، تارٌخ : ٌتط

عبد العزٌز السٌد عبد العزٌز تركً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون للـسٌد / عبد العزٌز السٌد عبد العزٌز تركى  -  775

( مــع الـســٌد / منٌرأحمد الشٌخ دمحم شرٌف العلماء )رئٌس مجلس اإلدارة ( حــك )عضو مجلس إدارة ( )منفــردا( أو)مجتمعــا 

التعـامل بإســم الشـركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغــٌر الحكــومــٌة والمطـاع العــام والمطــاع الخــاص 

ـارف مــن سحــب وإٌــداع والتولٌع علــى الشٌكـات وفتح وغلك بكــافــة أشكالهم وكـــذلن التعامل مـع جمــٌع البنــون والمصـ

 12192برلم       21191116الحسابات  وإستصدارخطابات وشهادات الضمان وكـافة ، تارٌخ : 

منٌر احمد الشٌخ دمحم شرٌف العلماء  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون للـسٌد / عبد العزٌز السٌد عبد العزٌز تركى  -  776

)عضو مجلس إدارة ( )منفــردا( أو)مجتمعــا ( مــع الـســٌد / منٌرأحمد الشٌخ دمحم شرٌف العلماء )رئٌس مجلس اإلدارة ( حــك 

ـركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغــٌر الحكــومــٌة والمطـاع العــام والمطــاع الخــاص التعـامل بإســم الش

بكــافــة أشكالهم وكـــذلن التعامل مـع جمــٌع البنــون والمصــارف مــن سحــب وإٌــداع والتولٌع علــى الشٌكـات وفتح وغلك 

 12192برلم       21191116ان وكـافة ، تارٌخ : الحسابات  وإستصدارخطابات وشهادات الضم

عبد العزٌز السٌد عبد العزٌز تركً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  صورالتعامل مع البنــون والمصارف وحك  -  777

 اإلفــراج عن رأسمـال الشــركــة وكــل ذلن بإســم الشــركــة وضمــن أغــراضهـــا . 

عزٌزالسٌدعبد العزٌز )عضو مجلس إدارة ( )منفـردا( أو)مجتمعا ( مع الـسٌد / منٌرأحمدالشٌخ دمحم شرٌف وكذلن للـسٌد / عبد ال 

العلماء )رئٌس مجلس اإلدارة( الحك فى التـولـٌع على عمود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشـركة وممتلكاتهــا 

 بإســم الشــركــة ولصــالحهــا .العمـارٌــة واألراضــى والسـٌارات والمنمــوالت 

 12192برلم       21191116وللـسٌد / عبد العزٌز ، تارٌخ : 

منٌر احمد الشٌخ دمحم شرٌف العلماء  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  صورالتعامل مع البنــون والمصارف وحك  -  778

 وضمــن أغــراضهـــا .  اإلفــراج عن رأسمـال الشــركــة وكــل ذلن بإســم الشــركــة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وكذلن للـسٌد / عبد العزٌزالسٌدعبد العزٌز )عضو مجلس إدارة ( )منفـردا( أو)مجتمعا ( مع الـسٌد / منٌرأحمدالشٌخ دمحم شرٌف  

العلماء )رئٌس مجلس اإلدارة( الحك فى التـولـٌع على عمود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشـركة وممتلكاتهــا 

 لعمـارٌــة واألراضــى والسـٌارات والمنمــوالت بإســم الشــركــة ولصــالحهــا .ا

 12192برلم       21191116وللـسٌد / عبد العزٌز ، تارٌخ : 

عبد العزٌز السٌد عبد العزٌز تركً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد عبد العزٌز )عضو مجلس إدارة (  -  779

تمعــا ( مـع الـسٌد / منٌر أحمـد الشٌخ دمحم شرٌف العلماء )رئٌس مجلس اإلدارة ( الحــك فــى تعٌٌن وعــزل )منفــردا( أو)مج

مستخدمى ووكـالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وحــك لبض وودفــع المـبالــغ وتــولٌع وتحـوٌــل وبٌــع وتســدٌــد كــافـــة 

ـة وإبــرام كــافــة العمــود والمشــارطــات والصفمات الـتى تتعلك بمعامال ت الشركة بالنمـد أوباألجــل الســـندات اإلذنٌــة والتجارٌـ

، 

 12192برلم       21191116وللـسٌد / عبد العزٌز السٌد عبد العزٌز ، تارٌخ : 

بد العزٌز )عضو مجلس إدارة ( منٌر احمد الشٌخ دمحم شرٌف العلماء  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد ع -  781

)منفــردا( أو)مجتمعــا ( مـع الـسٌد / منٌر أحمـد الشٌخ دمحم شرٌف العلماء )رئٌس مجلس اإلدارة ( الحــك فــى تعٌٌن وعــزل 

ــد كــافـــة مستخدمى ووكـالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وحــك لبض وودفــع المـبالــغ وتــولٌع وتحـوٌــل وبٌــع وتســدٌ

ألجــل الســـندات اإلذنٌــة والتجارٌــة وإبــرام كــافــة العمــود والمشــارطــات والصفمات الـتى تتعلك بمعامال ت الشركة بالنمـد أوبا

، 

 12192برلم       21191116وللـسٌد / عبد العزٌز السٌد عبد العزٌز ، تارٌخ : 

تركً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )عضو مجلس إدارة ( )منفــردا( أو)مجتمعــا ( عبد العزٌز السٌد عبد العزٌز  -  781

مـع الـسٌد / منٌر أحمـد الشٌخ دمحم شرٌف العلماء )رئٌس مجلس اإلدارة ( حك تـوكٌل أو تفوٌض الغـٌرفى كــل أو بعـض مـاذكـــر ، 

 12192برلم       21191116تارٌخ : 

دمحم شرٌف العلماء  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )عضو مجلس إدارة ( )منفــردا( أو)مجتمعــا ( منٌر احمد الشٌخ  -  782

مـع الـسٌد / منٌر أحمـد الشٌخ دمحم شرٌف العلماء )رئٌس مجلس اإلدارة ( حك تـوكٌل أو تفوٌض الغـٌرفى كــل أو بعـض مـاذكـــر ، 

 12192برلم       21191116تارٌخ : 

د العزٌز السٌد عبد العزٌز تركً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه / سبٌنكس لتجاره المعدات عب -  783

 12192برلم       21191116، تارٌخ :  sphinx marine equipment trading - L.L.Cالبحرٌه )ش.ذ.م.م(

ادارة  ممثال عن شركه / سبٌنكس لتجاره المعدات منٌر احمد الشٌخ دمحم شرٌف العلماء  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  -  784

 12192برلم       21191116، تارٌخ :  sphinx marine equipment trading - L.L.Cالبحرٌه )ش.ذ.م.م(

 11719برلم       21191116احمد احمد دمحم بسٌونً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  785

 11719برلم       21191116عبده الدسولً شلبً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج من الشركة ، تارٌخ : امٌره  -  786

برلم       21191116عبد الخالك مهدي سعد عبد المجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  787

11719 

برلم       21191116شرٌن متضامن  تخارج من الشركة ، تارٌخ :   مصطفً جابر احمد محمود سنجاب  شركة تضامن -  788

11719 

 11719برلم       21191116ابراهٌم علً حسن مرجان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  789

والتولٌع على عمود ا لتسهٌالت  امٌره عبده الدسولً شلبً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركة أمام الشهر العمارى ، -  791

 األئتمانٌة والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع

البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ، ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أو

 11719برلم       21191116بعض ما ذكر . ، تارٌخ :  

عبد الخالك مهدي سعد عبد المجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركة أمام الشهر العمارى ، والتولٌع على عمود ا  -  791

 لتسهٌالت األئتمانٌة والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع

ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل  البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ، 

 أو

 11719برلم       21191116بعض ما ذكر . ، تارٌخ :  

مصطفً جابر احمد محمود سنجاب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركة أمام الشهر العمارى ، والتولٌع على عمود ا  -  792

 لتسهٌالت األئتمانٌة والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع

المصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ، ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل البنون و 

 أو

 11719برلم       21191116بعض ما ذكر . ، تارٌخ :  

عمود ا لتسهٌالت  ابراهٌم علً حسن مرجان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركة أمام الشهر العمارى ، والتولٌع على -  793

 األئتمانٌة والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع

البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ، ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل  

 أو

 11719برلم       21191116بعض ما ذكر . ، تارٌخ :  

لدسولً شلبً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة امٌره عبده ا -  794

 للشرٌن المتضامن

اسالم مجدي سٌد احمد ابراهٌم وله: ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن / اسالم مجدي  

 سٌد

ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر احمد ابراهٌم )منفردا(  

 الحكومٌة

 والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ،وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم 

 11719برلم       21191116الشركة وألغراض ، تارٌخ :  

عبد الخالك مهدي سعد عبد المجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  795

 الرسمٌة للشرٌن المتضامن

/ اسالم مجدي اسالم مجدي سٌد احمد ابراهٌم وله: ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  

 سٌد

احمد ابراهٌم )منفردا( ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر  

 الحكومٌة

 سموالمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ،وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وغٌرها با 

 11719برلم       21191116الشركة وألغراض ، تارٌخ :  

مصطفً جابر احمد محمود سنجاب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  796

 الرسمٌة للشرٌن المتضامن

أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن / اسالم مجدي  اسالم مجدي سٌد احمد ابراهٌم وله: ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة 

 سٌد

احمد ابراهٌم )منفردا( ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر  

 الحكومٌة

 والرهن للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ،وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء 

 11719برلم       21191116الشركة وألغراض ، تارٌخ :  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ابراهٌم علً حسن مرجان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  797

 للشرٌن المتضامن

حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن / اسالم مجدي  اسالم مجدي سٌد احمد ابراهٌم وله: ٌكون 

 سٌد

احمد ابراهٌم )منفردا( ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر  

 الحكومٌة

 التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ،وله حك 

 11719برلم       21191116الشركة وألغراض ، تارٌخ :  

احمد احمد دمحم بسٌونً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الشركة أمام الشهر العمارى ، والتولٌع على عمود ا لتسهٌالت  -  798

 نوع من المعامالت المالٌة معاألئتمانٌة والمرض وأي 

البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ، ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل  

 أو

 11719برلم       21191116بعض ما ذكر . ، تارٌخ :  

احمد احمد دمحم بسٌونً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  799

 للشرٌن المتضامن

اسالم مجدي سٌد احمد ابراهٌم وله: ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن / اسالم مجدي  

 سٌد

ابراهٌم )منفردا( ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر احمد  

 الحكومٌة

 والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ،وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم 

 11719برلم       21191116رٌخ : الشركة وألغراض ، تا 

عبد السمٌع السٌد دمحم عوض هللا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل مدٌران الشركة ) مجتمعٌن  او منفردٌن ( فى عاللتها  -  811

كة او المانون مع الغٌر ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشر

او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ,وكذلن لهما الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركه والشركاء على تعدٌل عمد الشركه امام مصلحه 

مود الشهر العمارى والهٌئه العامه لالستثمار وهٌئه الرلابه المالٌه والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات واجراء كافه الع

 7158برلم       21191116والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة ، تارٌخ : 

دمحم احمد حسن صبره  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل مدٌران الشركة ) مجتمعٌن  او منفردٌن ( فى عاللتها مع الغٌر  -  811

دا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما ع

التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ,وكذلن لهما الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركه والشركاء على تعدٌل عمد الشركه امام مصلحه الشهر 

رات والواردات واجراء كافه العمود العمارى والهٌئه العامه لالستثمار وهٌئه الرلابه المالٌه والهٌئه العامه للرلابه على الصاد

 7158برلم       21191116والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة ، تارٌخ : 

عبد السمٌع السٌد دمحم عوض هللا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االخص ولبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  812

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وتولٌع وتحوٌل 

التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ، والحك فى لبض واستالم المبالغ 

ٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت و التعامل مع المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات ، و حك شراء وب

 7158برلم       21191116ادارات المرور وشراء السٌارات وبٌعها باسم الشركه ، تارٌخ : 

دمحم احمد حسن صبره  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االخص ولبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه  -  813

ٌر الحكومٌه وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك وغ

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ، والحك فى لبض واستالم المبالغ المستحمة للشركة 

ة او بشٌكات ، و حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت و التعامل مع ادارات المرور وشراء سواء كانت نمدٌ

 7158برلم       21191116السٌارات وبٌعها باسم الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رف والهٌئات المالٌه بؤى نوع عبد السمٌع السٌد دمحم عوض هللا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والتعامل مع البنون  والمصا -  814

من المعامالت المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن رأس المال الشركه وااللراض 

بطرٌمه االعتمادات وتحمٌما الغراضها والمروض غٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت 

تجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى وبٌع االصول الثابته والمنموله والٌكون اى تصرفا ملزما ال

 7158برلم       21191116للشركه اال اذا ولعه المدٌران ) مجتمعٌن  او منفردٌن (  مشفوعا ، تارٌخ : 

ٌر  والتعامل مع البنون  والمصارف والهٌئات المالٌه بؤى نوع من دمحم احمد حسن صبره  ذات مسئولٌة محدودة  مد -  815

المعامالت المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن رأس المال الشركه وااللراض 

ٌات والمبادالت وبٌع المحالت بطرٌمه االعتمادات وتحمٌما الغراضها والمروض غٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشتر

التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى وبٌع االصول الثابته والمنموله والٌكون اى تصرفا ملزما 

 7158برلم       21191116للشركه اال اذا ولعه المدٌران ) مجتمعٌن  او منفردٌن (  مشفوعا ، تارٌخ : 

لسٌد دمحم عوض هللا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بالصفه التى ٌتعامل بها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى عبد السمٌع ا -  816

 7158برلم       21191116، تارٌخ :  1كل او بعض ما ذكر 

فى كل او  دمحم احمد حسن صبره  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بالصفه التى ٌتعامل بها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر -  817

 7158برلم       21191116، تارٌخ :  1بعض ما ذكر 

 8121برلم       21191116ٌاسر على أحمد رجب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  818

 8121برلم       21191116سامى عبد الرحٌم فإاد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  819

 8121برلم       21191116امل ابو رحاب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ : ممدوح ك -  811

 8121برلم       21191116ٌاسر على أحمد رجب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  811

 8121برلم       21191116سامى عبد الرحٌم فإاد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  812

 8121برلم       21191116ممدوح كامل ابو رحاب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  813

ٌمثل كل من السٌد األستاذ / سامً عبد الرحٌم فإاد ---ٌاسر على أحمد رجب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  مسئول   -  814

دٌري الشركة مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهما فً م -عبد الرواف والسٌد األستاذ / ٌاسر علً أحمد رجب 

هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

كومٌة وغٌر الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع للجمعٌة العامة وفً التعامل باسمها وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الح

 8121برلم       21191116األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهما والمضاء ، تارٌخ : 

ٌمثل كل من السٌد األستاذ / سامً عبد الرحٌم فإاد ---سامى عبد الرحٌم فإاد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  مسئول   -  815

مدٌري الشركة مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهما فً  -لسٌد األستاذ / ٌاسر علً أحمد رجب عبد الرواف وا

هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

ها وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع للجمعٌة العامة وفً التعامل باسم

 8121برلم       21191116األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهما والمضاء ، تارٌخ : 

ً عبد الرحٌم فإاد عبد ٌمثل كل من السٌد األستاذ / سام---ممدوح كامل ابو رحاب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مسئول   -  816

مدٌري الشركة مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهما فً هذا  -الرواف والسٌد األستاذ / ٌاسر علً أحمد رجب 

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

للجمعٌة العامة وفً التعامل باسمها وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

 8121برلم       21191116األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهما والمضاء ، تارٌخ : 

التعالدات مع العمالء والموردٌن باسم الشركة ولحسابها ٌاسر على أحمد رجب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وإبرام  -  817

 وكذلن كامل الصالح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌات فً كل ما ٌتعلك بالمعامالت البنكٌة وتمثٌل الشركة أمام البنون فً كل ما ٌتعلك بفتح وإلفال الحسابات البنكٌة والتولٌع على 

ز والحٌازة والتسهٌالت االئتمانٌة والتولٌع على المستندات جمٌع المعامالت البنكٌة والتولٌع على عمود االلتراض والرهن واالمتٌا

البنكٌة الالزمة ألعمال االئتمان والمروض باسم الشركة وألغراضها كما أن لهما حك التولٌع باسم الشركة على عمود تؤسٌس 

 8121برلم       21191116الشركات وتعدٌالتها ، تارٌخ : 

ئولٌة محدودة  مدٌر عام  وإبرام التعالدات مع العمالء والموردٌن باسم الشركة ولحسابها سامى عبد الرحٌم فإاد  ذات مس -  818

 وكذلن كامل الصالح

ٌات فً كل ما ٌتعلك بالمعامالت البنكٌة وتمثٌل الشركة أمام البنون فً كل ما ٌتعلك بفتح وإلفال الحسابات البنكٌة والتولٌع على 

ى عمود االلتراض والرهن واالمتٌاز والحٌازة والتسهٌالت االئتمانٌة والتولٌع على المستندات جمٌع المعامالت البنكٌة والتولٌع عل

البنكٌة الالزمة ألعمال االئتمان والمروض باسم الشركة وألغراضها كما أن لهما حك التولٌع باسم الشركة على عمود تؤسٌس 

 8121برلم       21191116الشركات وتعدٌالتها ، تارٌخ : 

ممدوح كامل ابو رحاب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وإبرام التعالدات مع العمالء والموردٌن باسم الشركة ولحسابها  -  819

 وكذلن كامل الصالح

ٌات فً كل ما ٌتعلك بالمعامالت البنكٌة وتمثٌل الشركة أمام البنون فً كل ما ٌتعلك بفتح وإلفال الحسابات البنكٌة والتولٌع على 

عامالت البنكٌة والتولٌع على عمود االلتراض والرهن واالمتٌاز والحٌازة والتسهٌالت االئتمانٌة والتولٌع على المستندات جمٌع الم

البنكٌة الالزمة ألعمال االئتمان والمروض باسم الشركة وألغراضها كما أن لهما حك التولٌع باسم الشركة على عمود تؤسٌس 

 8121برلم       21191116الشركات وتعدٌالتها ، تارٌخ : 

ٌاسر على أحمد رجب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والتً تدخل الشركة مساهم فٌها ،أمام الهٌئة العامة لالستثمار  -  821

دات والمناطك الحرة والشهر العماري والسجل التجاري والغرفة التجارٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة كما أن لهما حك فتح االعتما

المستندٌة وخطابات الضمان وربط الودائع وتجدٌدها وكسرها وٌكون للمدٌرٌن حك بٌع ورهن أصول الشركة من أراضً وأجهزة 

وأالت ومعدات وسٌارات ولهما حك التولٌع على عمود التعدٌل للشركة أمام مصلحة الشهر العماري والسجل التجاري ولهما الحك 

 8121برلم       21191116لشركة وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء ا

سامى عبد الرحٌم فإاد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والتً تدخل الشركة مساهم فٌها ،أمام الهٌئة العامة لالستثمار  -  821

بة المالٌة كما أن لهما حك فتح االعتمادات والمناطك الحرة والشهر العماري والسجل التجاري والغرفة التجارٌة والهٌئة العامة للرلا

المستندٌة وخطابات الضمان وربط الودائع وتجدٌدها وكسرها وٌكون للمدٌرٌن حك بٌع ورهن أصول الشركة من أراضً وأجهزة 

ا الحك وأالت ومعدات وسٌارات ولهما حك التولٌع على عمود التعدٌل للشركة أمام مصلحة الشهر العماري والسجل التجاري ولهم

 8121برلم       21191116فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

ممدوح كامل ابو رحاب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والتً تدخل الشركة مساهم فٌها ،أمام الهٌئة العامة لالستثمار  -  822

فة التجارٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة كما أن لهما حك فتح االعتمادات والمناطك الحرة والشهر العماري والسجل التجاري والغر

المستندٌة وخطابات الضمان وربط الودائع وتجدٌدها وكسرها وٌكون للمدٌرٌن حك بٌع ورهن أصول الشركة من أراضً وأجهزة 

لشهر العماري والسجل التجاري ولهما الحك وأالت ومعدات وسٌارات ولهما حك التولٌع على عمود التعدٌل للشركة أمام مصلحة ا

 8121برلم       21191116فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم ، تارٌخ : 

ٌاسر على أحمد رجب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وأجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع  -  823

ذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وتسدٌد كافة السندات األ

 ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض مما ذكر فً كل ما هو ممنوح لهما من صالحٌات .

 ن الشركة.تعٌٌن السٌد / ممدوح كامل أبو رحاب مدٌر مسئول باعتباره ممثال لانونٌا  ع

تمتصر صالحٌات المدٌر المسئول السٌد / ممدوح كامل أبو رحاب فً كونه الممثل المانونً عن الشركة أمام كافة الجهات ، تارٌخ  -

 8121برلم       21191116: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سامى عبد الرحٌم فإاد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وأجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع  -  824

وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل 

 الغٌر فً كل أو بعض مما ذكر فً كل ما هو ممنوح لهما من صالحٌات . ولهما حك توكٌل أو تفوٌض

 تعٌٌن السٌد / ممدوح كامل أبو رحاب مدٌر مسئول باعتباره ممثال لانونٌا  عن الشركة.

تارٌخ تمتصر صالحٌات المدٌر المسئول السٌد / ممدوح كامل أبو رحاب فً كونه الممثل المانونً عن الشركة أمام كافة الجهات ،  -

 8121برلم       21191116: 

ممدوح كامل ابو رحاب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وأجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد  -  825

جل ولهما حك كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باأل

 توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض مما ذكر فً كل ما هو ممنوح لهما من صالحٌات .

 تعٌٌن السٌد / ممدوح كامل أبو رحاب مدٌر مسئول باعتباره ممثال لانونٌا  عن الشركة.

الشركة أمام كافة الجهات ، تارٌخ  تمتصر صالحٌات المدٌر المسئول السٌد / ممدوح كامل أبو رحاب فً كونه الممثل المانونً عن -

 8121برلم       21191116: 

ٌاسر على أحمد رجب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الرسمٌة وله جمٌع االختصاصات بشؤن التعالد والتعامل واتخاذ  -  826

رة المرور وأٌضا التعامل مع جمٌع اإلجراءات بصفته المدٌر المسئول وله الحك فً ترخٌص المعدات وتجدٌد التراخٌص من إدا

التؤمٌنات االجتماعٌة والتولٌع لدٌها وكذلن المحافظات ومجالس المدن واألحٌاء والوزارات المعنٌة والبٌئٌة والصحة وجمٌع األجهزة 

الت المالٌة والمصالح والهٌئات والشركات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتولٌع باإلنابة عن الشركة فً كل ما ٌلزم فٌما عدا المعام

 8121برلم       21191116فٌما ٌخص السحب واإلٌداع والتعامل مع البنون ، تارٌخ : 

سامى عبد الرحٌم فإاد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الرسمٌة وله جمٌع االختصاصات بشؤن التعالد والتعامل واتخاذ  -  827

ٌص المعدات وتجدٌد التراخٌص من إدارة المرور وأٌضا التعامل مع جمٌع اإلجراءات بصفته المدٌر المسئول وله الحك فً ترخ

التؤمٌنات االجتماعٌة والتولٌع لدٌها وكذلن المحافظات ومجالس المدن واألحٌاء والوزارات المعنٌة والبٌئٌة والصحة وجمٌع األجهزة 

ركة فً كل ما ٌلزم فٌما عدا المعامالت المالٌة والمصالح والهٌئات والشركات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتولٌع باإلنابة عن الش

 8121برلم       21191116فٌما ٌخص السحب واإلٌداع والتعامل مع البنون ، تارٌخ : 

ممدوح كامل ابو رحاب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الرسمٌة وله جمٌع االختصاصات بشؤن التعالد والتعامل واتخاذ جمٌع  -  828

مدٌر المسئول وله الحك فً ترخٌص المعدات وتجدٌد التراخٌص من إدارة المرور وأٌضا التعامل مع التؤمٌنات اإلجراءات بصفته ال

االجتماعٌة والتولٌع لدٌها وكذلن المحافظات ومجالس المدن واألحٌاء والوزارات المعنٌة والبٌئٌة والصحة وجمٌع األجهزة 

مٌة والتولٌع باإلنابة عن الشركة فً كل ما ٌلزم فٌما عدا المعامالت المالٌة والمصالح والهٌئات والشركات الحكومٌة وغٌر الحكو

 8121برلم       21191116فٌما ٌخص السحب واإلٌداع والتعامل مع البنون ، تارٌخ : 

حك فً ٌاسر على أحمد رجب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بشؤن حسابات الشركة ودون التولٌع على الشٌكات وله ال -  829

 8121برلم       21191116تفوٌض الغٌر فً بعض أو كل ما سبك . ، تارٌخ : 

سامى عبد الرحٌم فإاد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بشؤن حسابات الشركة ودون التولٌع على الشٌكات وله الحك فً  -  831

 8121برلم       21191116تفوٌض الغٌر فً بعض أو كل ما سبك . ، تارٌخ : 

ممدوح كامل ابو رحاب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بشؤن حسابات الشركة ودون التولٌع على الشٌكات وله الحك فً  -  831

 8121برلم       21191116تفوٌض الغٌر فً بعض أو كل ما سبك . ، تارٌخ : 

 11994برلم       21191116اشرف دمحم دٌاب الجافً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  832

 11994برلم       21191116اٌمن السٌد علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  833

 رمضان شعبان عبد -  834



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11994برلم       21191116الفتاح السٌد البٌلً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة والتولٌع وحك تمثٌل  اشرف دمحم دٌاب الجافً  -  835

الشركة امام الغٌر وحك تمثٌل الشركة الجهات الحكومٌة واالدارٌة والوزرات والمصالح والمكاتب الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

 تراض من البنون باسم ولصالح الشركة وحك وضع والمطاعٌن العام والخاص وٌكون لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن حك االل

       

كافة الضمانات الكافٌة لذلن وحك الحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة وحك التولٌع علً عمود المدٌونٌة ومستنداتها ولهم مجتمعٌن او 

 11994رلم   ب    21191116منفردٌن حك  اتخاذ كافة االجراءات المانونٌة واالدارٌة والمالٌة ، تارٌخ : 

اٌمن السٌد علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة والتولٌع وحك تمثٌل الشركة  -  836

امام الغٌر وحك تمثٌل الشركة الجهات الحكومٌة واالدارٌة والوزرات والمصالح والمكاتب الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاعٌن 

 لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن حك االلتراض من البنون باسم ولصالح الشركة وحك وضع  العام والخاص وٌكون

       

كافة الضمانات الكافٌة لذلن وحك الحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة وحك التولٌع علً عمود المدٌونٌة ومستنداتها ولهم مجتمعٌن او 

 11994برلم       21191116ارٌة والمالٌة ، تارٌخ : منفردٌن حك  اتخاذ كافة االجراءات المانونٌة واالد

 رمضان شعبان عبد -  837

الفتاح السٌد البٌلً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة والتولٌع وحك تمثٌل الشركة امام  

والمكاتب الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاعٌن العام  الغٌر وحك تمثٌل الشركة الجهات الحكومٌة واالدارٌة والوزرات والمصالح

 والخاص وٌكون لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن حك االلتراض من البنون باسم ولصالح الشركة وحك وضع 

       

م مجتمعٌن او كافة الضمانات الكافٌة لذلن وحك الحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة وحك التولٌع علً عمود المدٌونٌة ومستنداتها وله

 11994برلم       21191116منفردٌن حك  اتخاذ كافة االجراءات المانونٌة واالدارٌة والمالٌة ، تارٌخ : 

اشرف دمحم دٌاب الجافً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتصرفات باسم ولصالح الشركة ولهم مجتمعٌن او منفردٌن  -  838

فة سٌارات الشركة  وحك التعامل مع جمٌع البنون فً فتح والغاء الحسابات باسم الشركة حك بٌع وشراء كافة اصول الشركة وكا

ودائع ( حك السحب واالٌداع واصدار الشٌكات والتعامل مع البنون  -خطابات ضمان  -اعتمادات  -بجمٌع انواعها ) حسابات جارٌة 

حك توكٌل الغٌر وحك ابرام جمٌع التعالدات والمشاركات من خالل رسائل الفاكس وحك التولٌع والتوثٌك فً الشهر العماري و

 11994برلم       21191116والصفمات بالنمد او االجل ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل ، تارٌخ : 

 اٌمن السٌد علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والتصرفات باسم ولصالح الشركة ولهم مجتمعٌن او منفردٌن -  839

حك بٌع وشراء كافة اصول الشركة وكافة سٌارات الشركة  وحك التعامل مع جمٌع البنون فً فتح والغاء الحسابات باسم الشركة 

ودائع ( حك السحب واالٌداع واصدار الشٌكات والتعامل مع البنون  -خطابات ضمان  -اعتمادات  -بجمٌع انواعها ) حسابات جارٌة 

لتولٌع والتوثٌك فً الشهر العماري وحك توكٌل الغٌر وحك ابرام جمٌع التعالدات والمشاركات من خالل رسائل الفاكس وحك ا

 11994برلم       21191116والصفمات بالنمد او االجل ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل ، تارٌخ : 

 رمضان شعبان عبد -  841

دارة  والتصرفات باسم ولصالح الشركة ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع الفتاح السٌد البٌلً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ا 

وشراء كافة اصول الشركة وكافة سٌارات الشركة  وحك التعامل مع جمٌع البنون فً فتح والغاء الحسابات باسم الشركة بجمٌع 

صدار الشٌكات والتعامل مع البنون من ودائع ( حك السحب واالٌداع وا -خطابات ضمان  -اعتمادات  -انواعها ) حسابات جارٌة 

خالل رسائل الفاكس وحك التولٌع والتوثٌك فً الشهر العماري وحك توكٌل الغٌر وحك ابرام جمٌع التعالدات والمشاركات 

 11994برلم       21191116والصفمات بالنمد او االجل ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل ، تارٌخ : 

دٌاب الجافً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وبٌع وتسدٌد كافه الكمبٌاالت والسندات االذنٌة التجارٌة وحك  اشرف دمحم -  841

التعامل وتمثٌل الشركة امام مصلحة الجمارن بكل فروعها والهٌئة العامة للصادرات والواردات وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة وكافة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامه ادارات المرور ولهما حك تفوٌض او توك

 11994برلم       21191116لالختصاص ، تارٌخ : 

اٌمن السٌد علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبٌع وتسدٌد كافه الكمبٌاالت والسندات االذنٌة التجارٌة وحك  -  842

التعامل وتمثٌل الشركة امام مصلحة الجمارن بكل فروعها والهٌئة العامة للصادرات والواردات وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة وكافة 

تفوٌض او توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامه ادارات المرور ولهما حك 

 11994برلم       21191116لالختصاص ، تارٌخ : 

 رمضان شعبان عبد -  843

التجارٌة وحك التعامل الفتاح السٌد البٌلً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وبٌع وتسدٌد كافه الكمبٌاالت والسندات االذنٌة  

وتمثٌل الشركة امام مصلحة الجمارن بكل فروعها والهٌئة العامة للصادرات والواردات وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة وكافة ادارات 

المرور ولهما حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامه لالختصاص ، 

 11994برلم       21191116ٌخ : تار

عبد الحمٌد السٌد ابراهٌم الحبال  شركة مساهمة  مدٌر عام  الشركة وله فى ذلن الصالحٌات والسلطات الالزمة التى تمكنة  -  844

ٌخ : من تنفٌذ مهامة وله الحك فى تعٌن وعزل وانهاء العاملٌن والموظفٌن بالشركة بالطرق المانونٌة المنصوص علٌها ، تار

 6491برلم       21191116

رجب عمر عبد الصادق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون السٌد / رجب عمر عبد الصادق رئٌس مجلس ادارة  -  845

ٌمثل رئٌس مجلس االدارة الشركة أمام المضاء ولرئٌس مجلس االدارة السٌد / رجب عمر عبد الصادق  منفردا  حك التولٌع على 

الت الشركة وتعالداتها أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولطاع األعمال العام والخاص وحك السحب واالٌداع جمٌع تعام

وجمٌع التعامالت البنكٌة مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وتحدٌد حك الرهن وااللتراض وحك التولٌع على عمود 

 11379برلم       21191117الشركة ، تارٌخ : الرهن وتوكٌل الغٌر والبنون باسم 

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  846

 144611برلم       21191117

 144611برلم       21191117مارى نادٌة كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  847

 144611برلم       21191117نادر جورج نصٌف فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  848

 12932برلم       21191117وائل حسام وائل صدٌك لهٌطة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  849

 12932برلم       21191117شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : غادة عوض ابراهٌم صالح   -  851

 12932برلم       21191117سوندرى اجٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  851

 12932برلم       21191117اجو اراهام توماس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  852

 12932برلم       21191117اورجان اندر سجوفٌل جوهانسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  853

رئٌس  -وائل حسام وائل صدٌك لهٌطة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمثل السٌد/ وائل حسام وائل صدٌك لهٌطة  -  854

العضو المنتدب الشركة مجتمعٌن  فً عاللتها مع الغٌر ولهم فً هذا الصدد أوسع  -م توماس مجلس االدارة،    والسٌد/اجو ابراها

السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة، وعلى األخص تعٌٌن وولف، وعزل 

الغ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذونٌة مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المب

 12932برلم       21191117التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : 

ٌس مجلس رئ -غادة عوض ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل السٌد/ وائل حسام وائل صدٌك لهٌطة  -  855

العضو المنتدب الشركة مجتمعٌن  فً عاللتها مع الغٌر ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات  -االدارة،    والسٌد/اجو ابراهام توماس 

للتعامل باسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة، وعلى األخص تعٌٌن وولف، وعزل مستخدمً 
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وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذونٌة التجارٌة وإبرام الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

 12932برلم       21191117جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس االدارة،     -ل حسام وائل صدٌك لهٌطة سوندرى اجٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل السٌد/ وائ -  856

العضو المنتدب الشركة مجتمعٌن  فً عاللتها مع الغٌر ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل  -والسٌد/اجو ابراهام توماس 

دمً الشركة باسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة، وعلى األخص تعٌٌن وولف، وعزل مستخ

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذونٌة التجارٌة وإبرام جمٌع 

 12932برلم       21191117العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس  -عضو مجلس ادارة  ٌمثل السٌد/ وائل حسام وائل صدٌك لهٌطة  اجو اراهام توماس  شركة مساهمة  -  857

العضو المنتدب الشركة مجتمعٌن  فً عاللتها مع الغٌر ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات  -االدارة،    والسٌد/اجو ابراهام توماس 

وعلى األخص تعٌٌن وولف، وعزل مستخدمً للتعامل باسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة، 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذونٌة التجارٌة وإبرام 

 12932برلم       21191117جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : 

رئٌس  -اورجان اندر سجوفٌل جوهانسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمثل السٌد/ وائل حسام وائل صدٌك لهٌطة  -  858

العضو المنتدب الشركة مجتمعٌن  فً عاللتها مع الغٌر ولهم فً هذا الصدد أوسع  -مجلس االدارة،    والسٌد/اجو ابراهام توماس 

العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة، وعلى األخص تعٌٌن وولف، وعزل  السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة

مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذونٌة 

 12932برلم       21191117كة ، تارٌخ : التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشر

وائل حسام وائل صدٌك لهٌطة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بالنمد أو باألجل وشراء جمٌع المواد والمهمات  -  859

 والبضائع والمنموالت ولهم أن ٌمترضوا بطرٌك فتح االعتمادات ولهم كذلن سلطة االلتراض من البنون وغٌرها ولهم الحك فً

تفوٌض غٌرهم فً التولٌع باسم الشركة بالبنون ولهم مباشرة المشترٌات والمبادالت وبٌع وشراء المحال التجارٌة والسٌارات على 

اختالف أنواعها، ولهم الحك فً توكٌل المحامٌٌن والمستشارٌن المانونٌن والخبراء وعزلهم وتمثٌل الشركة أمام المضاء والمحاكم 

 12932برلم       21191117ن المحكمٌن وعزلهم وذلن فً جمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : وهٌئات التحكٌم وتعٌٌ

غادة عوض ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنمد أو باألجل وشراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع  -  861

االلتراض من البنون وغٌرها ولهم الحك فً تفوٌض غٌرهم والمنموالت ولهم أن ٌمترضوا بطرٌك فتح االعتمادات ولهم كذلن سلطة 

فً التولٌع باسم الشركة بالبنون ولهم مباشرة المشترٌات والمبادالت وبٌع وشراء المحال التجارٌة والسٌارات على اختالف أنواعها، 

م المضاء والمحاكم وهٌئات التحكٌم ولهم الحك فً توكٌل المحامٌٌن والمستشارٌن المانونٌن والخبراء وعزلهم وتمثٌل الشركة أما

 12932برلم       21191117وتعٌٌن المحكمٌن وعزلهم وذلن فً جمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

سوندرى اجٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنمد أو باألجل وشراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت  -  861

ح االعتمادات ولهم كذلن سلطة االلتراض من البنون وغٌرها ولهم الحك فً تفوٌض غٌرهم فً التولٌع ولهم أن ٌمترضوا بطرٌك فت

باسم الشركة بالبنون ولهم مباشرة المشترٌات والمبادالت وبٌع وشراء المحال التجارٌة والسٌارات على اختالف أنواعها، ولهم الحك 

راء وعزلهم وتمثٌل الشركة أمام المضاء والمحاكم وهٌئات التحكٌم وتعٌٌن فً توكٌل المحامٌٌن والمستشارٌن المانونٌن والخب

 12932برلم       21191117المحكمٌن وعزلهم وذلن فً جمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

اجو اراهام توماس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنمد أو باألجل وشراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع  -  862

لمنموالت ولهم أن ٌمترضوا بطرٌك فتح االعتمادات ولهم كذلن سلطة االلتراض من البنون وغٌرها ولهم الحك فً تفوٌض غٌرهم وا

فً التولٌع باسم الشركة بالبنون ولهم مباشرة المشترٌات والمبادالت وبٌع وشراء المحال التجارٌة والسٌارات على اختالف أنواعها، 

امٌٌن والمستشارٌن المانونٌن والخبراء وعزلهم وتمثٌل الشركة أمام المضاء والمحاكم وهٌئات التحكٌم ولهم الحك فً توكٌل المح

 12932برلم       21191117وتعٌٌن المحكمٌن وعزلهم وذلن فً جمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

األجل وشراء جمٌع المواد والمهمات اورجان اندر سجوفٌل جوهانسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بالنمد أو ب -  863

والبضائع والمنموالت ولهم أن ٌمترضوا بطرٌك فتح االعتمادات ولهم كذلن سلطة االلتراض من البنون وغٌرها ولهم الحك فً 

على  تفوٌض غٌرهم فً التولٌع باسم الشركة بالبنون ولهم مباشرة المشترٌات والمبادالت وبٌع وشراء المحال التجارٌة والسٌارات
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اختالف أنواعها، ولهم الحك فً توكٌل المحامٌٌن والمستشارٌن المانونٌن والخبراء وعزلهم وتمثٌل الشركة أمام المضاء والمحاكم 

 12932برلم       21191117وهٌئات التحكٌم وتعٌٌن المحكمٌن وعزلهم وذلن فً جمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وخارجها، ولهم حك كفالة الغٌر ولهم االشتران فً   وائل حسام وائل صدٌك لهٌطة -  864

المإسسات األخرى كما لهم سلطة افتتاح فروع جدٌدة للشركة بؤٌة جهة داخل جمهورٌة مصر العربٌة أو خارجها أو فً المناطك 

كلما تراءى لهم ذلن، وحك االدارة والتولٌع عن الشركة  الحرة العامة لالستثمار وبمرارات منفردة ٌصدرها اي منهم فً هذا الشؤن

برلم       21191117امام كافة الجهات الرسمٌة وكذلن توكٌل الغٌر فً كل او بعض االختصاصات الممنوحة لهم. ، تارٌخ : 

12932 

ولهم االشتران فً غادة عوض ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وخارجها، ولهم حك كفالة الغٌر  -  865

المإسسات األخرى كما لهم سلطة افتتاح فروع جدٌدة للشركة بؤٌة جهة داخل جمهورٌة مصر العربٌة أو خارجها أو فً المناطك 

الحرة العامة لالستثمار وبمرارات منفردة ٌصدرها اي منهم فً هذا الشؤن كلما تراءى لهم ذلن، وحك االدارة والتولٌع عن الشركة 

برلم       21191117الجهات الرسمٌة وكذلن توكٌل الغٌر فً كل او بعض االختصاصات الممنوحة لهم. ، تارٌخ :  امام كافة

12932 

سوندرى اجٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وخارجها، ولهم حك كفالة الغٌر ولهم االشتران فً المإسسات األخرى  -  866

بؤٌة جهة داخل جمهورٌة مصر العربٌة أو خارجها أو فً المناطك الحرة العامة لالستثمار كما لهم سلطة افتتاح فروع جدٌدة للشركة 

وبمرارات منفردة ٌصدرها اي منهم فً هذا الشؤن كلما تراءى لهم ذلن، وحك االدارة والتولٌع عن الشركة امام كافة الجهات 

 12932برلم       21191117، تارٌخ :  الرسمٌة وكذلن توكٌل الغٌر فً كل او بعض االختصاصات الممنوحة لهم.

اجو اراهام توماس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وخارجها، ولهم حك كفالة الغٌر ولهم االشتران فً المإسسات  -  867

عامة األخرى كما لهم سلطة افتتاح فروع جدٌدة للشركة بؤٌة جهة داخل جمهورٌة مصر العربٌة أو خارجها أو فً المناطك الحرة ال

لالستثمار وبمرارات منفردة ٌصدرها اي منهم فً هذا الشؤن كلما تراءى لهم ذلن، وحك االدارة والتولٌع عن الشركة امام كافة 

 12932برلم       21191117الجهات الرسمٌة وكذلن توكٌل الغٌر فً كل او بعض االختصاصات الممنوحة لهم. ، تارٌخ : 

نسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وخارجها، ولهم حك كفالة الغٌر ولهم االشتران فً اورجان اندر سجوفٌل جوها -  868

المإسسات األخرى كما لهم سلطة افتتاح فروع جدٌدة للشركة بؤٌة جهة داخل جمهورٌة مصر العربٌة أو خارجها أو فً المناطك 

شؤن كلما تراءى لهم ذلن، وحك االدارة والتولٌع عن الشركة الحرة العامة لالستثمار وبمرارات منفردة ٌصدرها اي منهم فً هذا ال

برلم       21191117امام كافة الجهات الرسمٌة وكذلن توكٌل الغٌر فً كل او بعض االختصاصات الممنوحة لهم. ، تارٌخ : 

12932 

 4116م   برل    21191117دمحم رمضان شاطر غطاس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  869

 4116برلم       21191117دمحم رمضان شاطر غطاس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  871

 4116برلم       21191117حازم حسن محمود السلمونً  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  871

 4116برلم       21191117حازم حسن محمود السلمونً  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  872

بدال من حازم حسن -ش لنال المحمودٌه محرم بن االسكندرٌة 328دمحم رمضان شاطر غطاس  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  873

 4116برلم       21191117محمود السالمونى ، تارٌخ : 

بدال من حازم حسن -ش لنال المحمودٌه محرم بن االسكندرٌة 328دمحم رمضان شاطر غطاس  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  874

 4116برلم       21191117محمود السالمونى ، تارٌخ : 

ال من حازم بد-ش لنال المحمودٌه محرم بن االسكندرٌة 328حازم حسن محمود السلمونً  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  875

 4116برلم       21191117حسن محمود السالمونى ، تارٌخ : 

بدال من حازم -ش لنال المحمودٌه محرم بن االسكندرٌة 328حازم حسن محمود السلمونً  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  876

 4116برلم       21191117حسن محمود السالمونى ، تارٌخ : 
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رب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  انتخاب اعضاء مجلس االدارة ، تارٌخ : طارق فاروق دمحم عز الع -  877

 1542برلم       21191117

طارق فاروق دمحم عز العرب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  انتخاب اعضاء مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  878

 1542برلم       21191117

 11587برلم       21191117، تارٌخ :  2دمحم رجب  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دعاء حسٌن  -  879

طارق جالل دمحم فهمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد/ طارق جالل دمحم فهمً )رئٌس مجلس اإلدارة( و  -  881

جتمعٌن علً كافة معامالت الشركة وباسمها من السٌدة/ هٌلدا جرجس لولا مٌنا )العضو المنتدب للشركة( حك التولٌع منفردٌن أو م

فتح وغلك الحسابات البنكٌة امام كافة البنون والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة،  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

ت الضمان وكافة والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات وااللتراض وإصدار خطابات وشهادا

 12126برلم       21191117صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

منفردٌن أو -طارق جالل دمحم فهمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وضمن اغراضها وكذلن لهم حك التولٌع  -  881

ا العمارٌة واألراضً والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها والبٌع والرهن على عمود الشراء ألصول الشركة وممتلكاته-مجتمعٌن

والحك فً لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذٌنة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

أو مجتمعٌن علً عمود االلتراض والرهن باسم والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك التولٌع منفردٌن 

 12126برلم       21191117الشركة ولمصلحتها امام كافة البنون والجهات ومإسسات التموٌل وإصدار ، تارٌخ : 

طارق جالل دمحم فهمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التوكٌالت باسم الشركة إلى المحامٌن والمحاسبٌن ولهم الحك  -  882

 12126برلم       21191117ً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : ف

صبحً مغربً دمحم سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  883

االداره الحك فى ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االداره  ولمجلس 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن  

وللسٌد / رئٌس مجلس االداره والسٌد / العضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع 

لمطاع العام والمطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مه جمٌع ، تارٌخ : الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وا

 12292برلم       21191121

أحمد دمحم مغربً دمحم سالم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  884

التعهدات من مجلس االداره  ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت و

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن  

 وللسٌد / رئٌس مجلس االداره والسٌد / العضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع

الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مه جمٌع ، تارٌخ : 

 12292برلم       21191121

ست دمحم عبد الحمٌد سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  885

خص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االداره  ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء ش

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن  

ل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع وللسٌد / رئٌس مجلس االداره والسٌد / العضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك التعام

الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مه جمٌع ، تارٌخ : 

 12292برلم       21191121

التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  بسام شحاتة دمحم إبراهٌم منٌسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك -  886

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االداره  ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

العضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع وللسٌد / رئٌس مجلس االداره والسٌد / 

الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مه جمٌع ، تارٌخ : 

 12292برلم       21191121

نٌسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل دمحم شحاتة دمحم إبراهٌم م -  887

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االداره  ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء 

 دٌن  مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفر

وللسٌد / رئٌس مجلس االداره والسٌد / العضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مه جمٌع ، تارٌخ : 

 12292م   برل    21191121

صبحً مغربً دمحم سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  البنون زالمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات  -  888

وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف واالفراج عن راس المال 

باسم الشركه ولصالحها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول  وحك االلتراض والرهن وكل ذلن

الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمموالت باسم الشركة والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه 

 12292برلم       21191121المبالغ ، تارٌخ :  وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة والحك فى لبض ودفع

أحمد دمحم مغربً دمحم سالم  شركة مساهمة  عضو منتدب  البنون زالمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح  -  889

المال وحك وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف واالفراج عن راس 

االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول 

الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمموالت باسم الشركة والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه 

 12292برلم       21191121ذلن باسم الشركة والحك فى لبض ودفع المبالغ ، تارٌخ : وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل 

ست دمحم عبد الحمٌد سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنون زالمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات  -  891

مع البنون والمصارف واالفراج عن راس المال  وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل

وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول 

الشركه  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمموالت باسم الشركة والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء

 12292برلم       21191121وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة والحك فى لبض ودفع المبالغ ، تارٌخ : 

بسام شحاتة دمحم إبراهٌم منٌسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنون زالمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على  -  891

ار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف واالفراج عن الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصد

راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن 

الشركة والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً  والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمموالت باسم

برلم       21191121ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة والحك فى لبض ودفع المبالغ ، تارٌخ : 

12292 

ولٌع على دمحم شحاتة دمحم إبراهٌم منٌسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنون زالمصارف من سحب واٌداع والت -  892

الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف واالفراج عن 

راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن 

العمارٌة واالراضً والسٌارات والمموالت باسم الشركة والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها 

برلم       21191121ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة والحك فى لبض ودفع المبالغ ، تارٌخ : 

12292 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه صبحً مغربً دمحم سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  893

وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكل ذلن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 

 12292برلم       21191121مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 
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 220 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

أحمد دمحم مغربً دمحم سالم  شركة مساهمة  عضو منتدب  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه  -  894

وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكل ذلن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 

 12292برلم       21191121ٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : مجتمعٌن او منفردٌن حك توك

ست دمحم عبد الحمٌد سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه  -  895

باالجل وكل ذلن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما  وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او

 12292برلم       21191121مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

بسام شحاتة دمحم إبراهٌم منٌسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه  -  896

رام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكل ذلن مجتمعٌن او منفردٌن والتجارٌه واب

 12292برلم       21191121ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه دمحم شحاتة دمحم إبراهٌم منٌسً  شركة مساهمة  عضو  -  897

والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكل ذلن مجتمعٌن او منفردٌن 

 12292برلم       21191121ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم احمد حسانٌن عماب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد  صالحٌات رئٌس مجلس االدارة السٌد / دمحم احمد  -  898

حسانٌن عماب والعضو المنتدب السٌد / تامر دمحم جمال بٌدق وٌمثالن الشركة امام الغٌر مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اوسع السلطات 

شركة وتمثٌلها امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والوزارات ولهما حك تولٌع كافة العمود والمعامالت الدارة ال

الداخلة ضمن اغراض الشركة ، والتولٌع على كافة المستندات الالزمة لهذا الغرض فى تٌسٌر امور الشركة ، والحصول على كافة 

 823برلم       21191121والتعامل مع البنون ، تارٌخ :  التسهٌالت االئتمانٌة او االلترض

تامر دمحم جمال دمحم بٌدق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد  صالحٌات رئٌس مجلس االدارة السٌد / دمحم احمد  -  899

و منفردٌن ولهما اوسع السلطات حسانٌن عماب والعضو المنتدب السٌد / تامر دمحم جمال بٌدق وٌمثالن الشركة امام الغٌر مجتمعٌن ا

الدارة الشركة وتمثٌلها امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والوزارات ولهما حك تولٌع كافة العمود والمعامالت 

ى كافة الداخلة ضمن اغراض الشركة ، والتولٌع على كافة المستندات الالزمة لهذا الغرض فى تٌسٌر امور الشركة ، والحصول عل

 823برلم       21191121التسهٌالت االئتمانٌة او االلترض والتعامل مع البنون ، تارٌخ : 

دمحم احمد حسانٌن عماب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وفتح الحسابات البنكٌة  و  فتح االعتمادات المستندٌة وتفوٌض  -  911

 823برلم       21191121من ٌشاء النهاء تلن االجراءات ، تارٌخ : 

تامر دمحم جمال دمحم بٌدق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وفتح الحسابات البنكٌة  و  فتح االعتمادات المستندٌة  -  911

 823برلم       21191121وتفوٌض من ٌشاء النهاء تلن االجراءات ، تارٌخ : 

 823برلم       21191121وعضو منتدب ، تارٌخ :  دمحم احمد حسانٌن عماب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  -  912

 823برلم       21191121تامر دمحم جمال دمحم بٌدق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  913

ه علً ولٌد علً الفولً متولً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  )اضافه صالحٌات مجلس االدار -  914

اضافه حك الرهن وااللتراض عن الشركة  -للسٌد / نائب رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب على ولٌد على الفولى متولى 

جم فمط ولدره ثالثه ملٌون  جنٌها ال غٌر  31110111منفردا اضافه حك التولٌع منفردا على التعالدات باسم الشركه فى حدود مبلغ 

الموافمه على اضافه حك التولٌع منفردا على الشٌكات البنكٌه والسحب واالٌداع من -جلس االداره .واذا زاد عن ذلن ٌستلزم من م

 8743برلم       21191121جم فمط ولدره ملٌون جنٌها ، تارٌخ :  11110111البنن وابرام التعالدات البنكٌه فى حدود مبلغ 

ٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ال غٌر واذا زاد عن ذلن ٌستلزم علً ولٌد علً الفولً متولً  شركة مساهمة  نائب رئ -  915

 8743برلم       21191121تفوٌض من مجلس االداره. ، تارٌخ : 

اسالم مجدي سٌد احمد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  916

 للشرٌن المتضامن

سٌد احمد ابراهٌم وله: ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن / اسالم مجدي  اسالم مجدي 
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 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 سٌد

احمد ابراهٌم )منفردا( ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر  

 الحكومٌة

 ألعمال العام والخاص ،وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وغٌرها باسموالمطاع العام ولطاع ا 

 11719برلم       21191121الشركة وألغراض ، تارٌخ :  

ا اسالم مجدي سٌد احمد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة أمام الشهر العمارى ، والتولٌع على عمود  -  917

 لتسهٌالت األئتمانٌة والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع

البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ، ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل  

 أو

 11719برلم       21191121بعض ما ذكر . ، تارٌخ :  

 11411برلم       21191121حنورة  شركة تضامن  مدٌر فرع   ، تارٌخ :  وائل احمد حسن احمد -  918

 11411برلم       21191121وائل احمد حسن احمد حنورة  شركة تضامن  مدٌر فرع   ، تارٌخ :  -  919

برلم       21191121اسالم مجدي سٌد احمد ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  911

11719 

سٌف هللا صادق حسنى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  رفع اسم السٌد / عبد الفتاح دروٌش سٌد احمد  -  911

من ضمن لائمة اسماء المفوضٌن بالتولٌع عن الشركة لدى البنون داخل جمهورٌة مصرالعربٌة على كافة المعامالت المصرفٌة مع 

 144719برلم       21191121حٌات التولٌع لبالً اسماء السادة المفوضٌن بالتولٌع . ، تارٌخ : بماء كافة سلطات وصال

احمد وجدى حسن احمد  شركة مساهمة  مدٌر  مسئول للشركه وممثال لها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه. ،  -  912

 6457برلم       21191121تارٌخ : 

عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ : شٌرٌن عادل حلٌم  -  913

 149878برلم       21191121

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  914

 149878برلم       21191121

 149878برلم       21191121مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ : نادر جورج نصٌف فوده  شركة  -  915

 149878برلم       21191121نادر جورج نصٌف فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  916

 149878برلم       21191121مارى نادٌه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  917

 149878برلم       21191121مارى نادٌه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  918

 149878برلم       21191121مراد عبده عزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  919

 149878برلم       21191121ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ : مراد عبده عزٌز  شرك -  921

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث  -  921

رة والعضو المنتدب ( والدكتور / نادر سنوات + ٌختص كل من االستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس االدا

) مجتمعٌن او منفردٌن ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على  -جورج نصٌف ) عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب ( 

ع السلطات كافة معامالتها تجاه الغٌر وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً ذلن اوس

 149878برلم       21191121واالختصاصات الالزمة الدارة الشركة ولهم الحك فى ابرام كافة العمود والمعامالت ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث  -  922

ذة / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( والدكتور / نادر سنوات + ٌختص كل من االستا

) مجتمعٌن او منفردٌن ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على  -جورج نصٌف ) عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب ( 

افة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً ذلن اوسع السلطات كافة معامالتها تجاه الغٌر وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام ك

 149878برلم       21191121واالختصاصات الالزمة الدارة الشركة ولهم الحك فى ابرام كافة العمود والمعامالت ، تارٌخ : 

نادر جورج نصٌف فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات + ٌختص كل  -  923

من االستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( والدكتور / نادر جورج نصٌف ) عضو 

ن او منفردٌن ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة معامالتها تجاه الغٌر ) مجتمعٌ -مجلس االدارة والعضو المنتدب ( 

وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً ذلن اوسع السلطات واالختصاصات الالزمة الدارة 

 149878برلم       21191121خ : الشركة ولهم الحك فى ابرام كافة العمود والمعامالت ، تارٌ

نادر جورج نصٌف فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات + ٌختص كل  -  924

من االستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( والدكتور / نادر جورج نصٌف ) عضو 

) مجتمعٌن او منفردٌن ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة معامالتها تجاه الغٌر  -رة والعضو المنتدب ( مجلس االدا

وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً ذلن اوسع السلطات واالختصاصات الالزمة الدارة 

 149878برلم       21191121كافة العمود والمعامالت ، تارٌخ :  الشركة ولهم الحك فى ابرام

مارى نادٌه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات + ٌختص كل  -  925

نادر جورج نصٌف ) عضو  من االستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( والدكتور /

) مجتمعٌن او منفردٌن ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة معامالتها تجاه الغٌر  -مجلس االدارة والعضو المنتدب ( 

الدارة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً ذلن اوسع السلطات واالختصاصات الالزمة 

 149878برلم       21191121الشركة ولهم الحك فى ابرام كافة العمود والمعامالت ، تارٌخ : 

مارى نادٌه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات + ٌختص كل  -  926

دارة والعضو المنتدب ( والدكتور / نادر جورج نصٌف ) عضو من االستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس اال

) مجتمعٌن او منفردٌن ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة معامالتها تجاه الغٌر  -مجلس االدارة والعضو المنتدب ( 

وسع السلطات واالختصاصات الالزمة الدارة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً ذلن ا

 149878برلم       21191121الشركة ولهم الحك فى ابرام كافة العمود والمعامالت ، تارٌخ : 

مراد عبده عزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات + ٌختص كل من  -  927

ازر فانوس ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( والدكتور / نادر جورج نصٌف ) عضو االستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم ع

) مجتمعٌن او منفردٌن ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة معامالتها تجاه الغٌر  -مجلس االدارة والعضو المنتدب ( 

ٌر الحكومٌة ولهم فً ذلن اوسع السلطات واالختصاصات الالزمة الدارة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام كافة الجهات الحكومٌة وغ

 149878برلم       21191121الشركة ولهم الحك فى ابرام كافة العمود والمعامالت ، تارٌخ : 

مراد عبده عزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات + ٌختص كل من  -  928

ستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( والدكتور / نادر جورج نصٌف ) عضو اال

) مجتمعٌن او منفردٌن ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة معامالتها تجاه الغٌر  -مجلس االدارة والعضو المنتدب ( 

م كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً ذلن اوسع السلطات واالختصاصات الالزمة الدارة وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال اما

 149878برلم       21191121الشركة ولهم الحك فى ابرام كافة العمود والمعامالت ، تارٌخ : 

ة ضمن غرض الشركة ، وكذلن شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الداخل -  929

لهم الحك فى شراء او بٌع او التنازل او تاجٌر العمارات والمنموالت والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌة للشركة ، كما لهم 

االلتراض حك التولٌع عن الشركة امام كافة البنون وفتح الحسابات المختلفة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفتح االعتمادات و

من البنون سواء بتسهٌالت ائتمانٌة او لروض لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد 

برلم       21191121الرهن التجاري والعماري ، ولهما حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر . ، تارٌخ : 

149878 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الداخلة ضمن غرض الشركة ، وكذلن شٌرٌن عادل حلٌ -  931

لهم الحك فى شراء او بٌع او التنازل او تاجٌر العمارات والمنموالت والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌة للشركة ، كما لهم 

بات المختلفة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفتح االعتمادات وااللتراض حك التولٌع عن الشركة امام كافة البنون وفتح الحسا

من البنون سواء بتسهٌالت ائتمانٌة او لروض لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد 

برلم       21191121ر . ، تارٌخ : الرهن التجاري والعماري ، ولهما حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذك

149878 

نادر جورج نصٌف فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الداخلة ضمن غرض الشركة ، وكذلن لهم الحك فى شراء  -  931

ولٌع عن او بٌع او التنازل او تاجٌر العمارات والمنموالت والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌة للشركة ، كما لهم حك الت

الشركة امام كافة البنون وفتح الحسابات المختلفة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفتح االعتمادات وااللتراض من البنون سواء 

بتسهٌالت ائتمانٌة او لروض لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد الرهن التجاري 

 149878برلم       21191121ك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر . ، تارٌخ : والعماري ، ولهما ح

نادر جورج نصٌف فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الداخلة ضمن غرض الشركة ، وكذلن لهم الحك فى شراء  -  932

المادٌة والمعنوٌة للشركة ، كما لهم حك التولٌع عن  او بٌع او التنازل او تاجٌر العمارات والمنموالت والسٌارات وكافة االصول

الشركة امام كافة البنون وفتح الحسابات المختلفة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفتح االعتمادات وااللتراض من البنون سواء 

انٌة وعمد الرهن التجاري بتسهٌالت ائتمانٌة او لروض لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتم

 149878برلم       21191121والعماري ، ولهما حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر . ، تارٌخ : 

مارى نادٌه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الداخلة ضمن غرض الشركة ، وكذلن لهم الحك فى شراء او  -  933

ر العمارات والمنموالت والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌة للشركة ، كما لهم حك التولٌع عن الشركة بٌع او التنازل او تاجٌ

امام كافة البنون وفتح الحسابات المختلفة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفتح االعتمادات وااللتراض من البنون سواء 

ل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد الرهن التجاري بتسهٌالت ائتمانٌة او لروض لصٌرة وطوٌلة االج

 149878برلم       21191121والعماري ، ولهما حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر . ، تارٌخ : 

ن لهم الحك فى شراء او مارى نادٌه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الداخلة ضمن غرض الشركة ، وكذل -  934

بٌع او التنازل او تاجٌر العمارات والمنموالت والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌة للشركة ، كما لهم حك التولٌع عن الشركة 

 امام كافة البنون وفتح الحسابات المختلفة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفتح االعتمادات وااللتراض من البنون سواء

بتسهٌالت ائتمانٌة او لروض لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد الرهن التجاري 

 149878برلم       21191121والعماري ، ولهما حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر . ، تارٌخ : 

ادارة  الداخلة ضمن غرض الشركة ، وكذلن لهم الحك فى شراء او بٌع او  مراد عبده عزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس -  935

التنازل او تاجٌر العمارات والمنموالت والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌة للشركة ، كما لهم حك التولٌع عن الشركة امام 

ح االعتمادات وااللتراض من البنون سواء بتسهٌالت كافة البنون وفتح الحسابات المختلفة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفت

ائتمانٌة او لروض لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد الرهن التجاري والعماري ، 

 149878برلم       21191121ولهما حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر . ، تارٌخ : 

مراد عبده عزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الداخلة ضمن غرض الشركة ، وكذلن لهم الحك فى شراء او بٌع او  -  936

التنازل او تاجٌر العمارات والمنموالت والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌة للشركة ، كما لهم حك التولٌع عن الشركة امام 

فة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفتح االعتمادات وااللتراض من البنون سواء بتسهٌالت كافة البنون وفتح الحسابات المختل

ائتمانٌة او لروض لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد الرهن التجاري والعماري ، 

 149878برلم       21191121خ : ولهما حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر . ، تارٌ

سٌف هللا صادق حسنى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رفع اسم السٌد / احمد دمحم شرٌف مصطفى مختار الدٌب من  -  937

لائمة اسماء السادة المفوضٌن  بالتولٌع عن الشركة لدى البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة على كافة المعامالت المصرفٌة مع 

 136592برلم       21191121اء كافة سلطات وصالحٌات التولٌع لبالً اسماء السادة المفوضٌن بالتولٌع . ، تارٌخ : بم
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سٌف هللا صادق حسنى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رفع اسم السٌد / احمد دمحم شرٌف مصطفى مختار الدٌب من  -  938

الشركة لدى البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة على كافة المعامالت المصرفٌة مع لائمة اسماء السادة المفوضٌن  بالتولٌع عن 

 136592برلم       21191121بماء كافة سلطات وصالحٌات التولٌع لبالً اسماء السادة المفوضٌن بالتولٌع . ، تارٌخ : 

حمد دمحم شرٌف مصطفى مختار الدٌب من سٌف هللا صادق حسنى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رفع اسم السٌد / ا -  939

لائمة اسماء السادة المفوضٌن  بالتولٌع عن الشركة لدى البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة على كافة المعامالت المصرفٌة مع 

 136592برلم       21191121بماء كافة سلطات وصالحٌات التولٌع لبالً اسماء السادة المفوضٌن بالتولٌع . ، تارٌخ : 

سٌف هللا صادق حسنى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رفع اسم السٌد / احمد دمحم شرٌف مصطفى مختار الدٌب من  -  941

لائمة اسماء السادة المفوضٌن  بالتولٌع عن الشركة لدى البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة على كافة المعامالت المصرفٌة مع 

 136592برلم       21191121ٌع لبالً اسماء السادة المفوضٌن بالتولٌع . ، تارٌخ : بماء كافة سلطات وصالحٌات التول

 محمود رفعت الدسولً عبد الغفار -  941

دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض ومنح السٌد رئٌس مجلس االدارة محمود رفعت الدسولى عبد الغفار دمحم وحده فمط  

ة وتمثٌلها أمام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتولٌع على كافة العمود وااللتزامات حك التولٌع نٌابة عن الشرك

باسم الشركة و حك التولٌع أمام البنون وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن 

ٌة مع البنون وشراء كافة االموال المنمولة والعمارٌة والسٌارات باسم وااللتراض واستالم كشوف الحساب وكافة المعامالت المال

 12358برلم       21191121الشركة والتولٌع وتسلٌم وتسلم ، تارٌخ : 

 محمود رفعت الدسولً عبد الغفار -  942

ة وله الحك فى تفوٌض أو دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االوراق امام شركة مصر المماصة والبورسة وشركات السمسر 

 12358برلم       21191121توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       21191121كرٌم ابراهٌم على بدوى الشٌخ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الممثل المانونى ، تارٌخ :  -  943

162828 

بذات الصالحٌات الواردة ---مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارةاحمد فوزى ابراهٌم جالل  شركة مساهمة  عضو  -  944

 5479برلم       21191121، تارٌخ :  2122-1-11وتنتهى  2119-1-12بالسجل التجارى لمدة ثالث سنوات تبدامن 

ات الصالحٌات بذ---دمحم محمود محفوظ دسولى خطابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  945

 5479برلم       21191121، تارٌخ :  2122-1-11وتنتهى  2119-1-12الواردة بالسجل التجارى لمدة ثالث سنوات تبدامن 

بذات ---ٌاسر ابراهٌم دمحم محمود عرٌف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  946

برلم       21191121، تارٌخ :  2122-1-11وتنتهى  2119-1-12لتجارى لمدة ثالث سنوات تبدامن الصالحٌات الواردة بالسجل ا

5479 

---شرٌف دمحم سامى عبد الحمٌد سعٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  947

    21191121، تارٌخ :  2122-1-11وتنتهى  2119-1-12تبدامن بذات الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى لمدة ثالث سنوات 

 5479برلم   

عبده رفعت الدسولً عبد الغفار دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ومنح السٌد رئٌس مجلس االدارة / عبده رفعت  -  948

لغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة الدسولى عبد الغفار دمحم وحده فمط حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها أمام ا

والتولٌع على كافة العمود وااللتزامات باسم الشركة و حك التولٌع أمام البنون وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب واالٌداع 

ء كافة االموال والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستالم كشوف الحساب وكافة المعامالت المالٌة مع البنون وشرا

 12351برلم       21191121المنمولة والعمارٌة والسٌارات باسم الشركة والتولٌع وتسلٌم وتسلم ، تارٌخ : 

عبده رفعت الدسولً عبد الغفار دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االوراق امام شركة مصر المماصة والبورسة  -  949

 12351برلم       21191121أو توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ :  وشركات السمسرة وله الحك فى تفوٌض
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 225 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

جمال محمود دمحم المــرعٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌضة فى تحدٌد و اعتماد من لهم حك  -  951

التولٌع على الحسابات الفرعٌة لشركة مٌدور و المخصصة للصرف على مصروفات تشغٌل المعمل باالسكندرٌة بكافة البنون 

 136538برلم       21191121لبنون بذلن ، تارٌخ : المتعامل معها و تفوٌض سٌادتة فى اخطار ا

جمال محمود دمحم المــرعٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌضة فى تحدٌد و اعتماد من لهم حك  -  951

البنون  التولٌع على الحسابات الفرعٌة لشركة مٌدور و المخصصة للصرف على مصروفات تشغٌل المعمل باالسكندرٌة بكافة

 136538برلم       21191121المتعامل معها و تفوٌض سٌادتة فى اخطار البنون بذلن ، تارٌخ : 

جمال محمود دمحم المــرعٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌضة فى تحدٌد و اعتماد من لهم حك  -  952

لصرف على مصروفات تشغٌل المعمل باالسكندرٌة بكافة البنون التولٌع على الحسابات الفرعٌة لشركة مٌدور و المخصصة ل

 136538برلم       21191121المتعامل معها و تفوٌض سٌادتة فى اخطار البنون بذلن ، تارٌخ : 

خ : دمحم عبد العزٌز فهمى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  بدال من السٌد / دمحم سمٌر السٌد دمحم اسماعٌل ، تارٌ -  953

 11581برلم       21191121

 -أحمد دمحم أحمد دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ٌكون لكل من رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وللعضو المنتدب  -  954

والمنمولة  حك التولٌع أمام البنون والغٌر والشراء والبٌع والتصرف واإلستبدال فً األصول الرأسمالٌة الثابتة -مجتمعٌن أو منفردٌن 

بإختالف أنواعها من آالت ومعدات وسٌارات وأجهزة مختلفة وأثاث وخالفه أٌا  كانت هذه األصول الثابتة والمنمولة والتصرف فٌها 

والحك فً التولٌع عن الشركة أمام الشهر العماري والتوثٌك وكافة الجهات الحكومٌة إلتمام هذه التصرفات وكافة الصالحٌات فً 

 16592برلم       21191121خ : ذلن. ، تارٌ

 

دمحم مجد الدٌن حسٌن محمود كامل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌكون لكل من رئٌس مجلس اإلدارة  -  955

 حك التولٌع أمام البنون والغٌر والشراء والبٌع والتصرف واإلستبدال -مجتمعٌن أو منفردٌن  -والعضو المنتدب وللعضو المنتدب 

فً األصول الرأسمالٌة الثابتة والمنمولة بإختالف أنواعها من آالت ومعدات وسٌارات وأجهزة مختلفة وأثاث وخالفه أٌا  كانت هذه 

األصول الثابتة والمنمولة والتصرف فٌها والحك فً التولٌع عن الشركة أمام الشهر العماري والتوثٌك وكافة الجهات الحكومٌة إلتمام 

 16592برلم       21191121كافة الصالحٌات فً ذلن. ، تارٌخ : هذه التصرفات و

االمٌن ابراهٌم علً دمحم اسماعٌل الصغٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لكل من رئٌس مجلس اإلدارة والعضو  -  956

البٌع والتصرف واإلستبدال فً حك التولٌع أمام البنون والغٌر والشراء و -مجتمعٌن أو منفردٌن  -المنتدب وللعضو المنتدب 

األصول الرأسمالٌة الثابتة والمنمولة بإختالف أنواعها من آالت ومعدات وسٌارات وأجهزة مختلفة وأثاث وخالفه أٌا  كانت هذه 

ٌة إلتمام األصول الثابتة والمنمولة والتصرف فٌها والحك فً التولٌع عن الشركة أمام الشهر العماري والتوثٌك وكافة الجهات الحكوم

 16592برلم       21191121هذه التصرفات وكافة الصالحٌات فً ذلن. ، تارٌخ : 

وفاء حسن علً محلٌبه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لكل من رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وللعضو  -  957

راء والبٌع والتصرف واإلستبدال فً األصول الرأسمالٌة حك التولٌع أمام البنون والغٌر والش -مجتمعٌن أو منفردٌن  -المنتدب 

الثابتة والمنمولة بإختالف أنواعها من آالت ومعدات وسٌارات وأجهزة مختلفة وأثاث وخالفه أٌا  كانت هذه األصول الثابتة والمنمولة 

لحكومٌة إلتمام هذه التصرفات وكافة والتصرف فٌها والحك فً التولٌع عن الشركة أمام الشهر العماري والتوثٌك وكافة الجهات ا

 16592برلم       21191121الصالحٌات فً ذلن. ، تارٌخ : 

محمود ابراهٌم دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسإلٌة امام الجهات الرسمٌة  -  958

/ عماد الدٌن ٌوسف عبد الرإوف عاشور صبٌح ) مجتمعٌن فمط(  للشركٌن المتضامنٌن السٌد / محمود ابراهٌم دمحم احمد والسٌد

ولهما الحك فى التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات والتعامل مع كافة الجهات 

لٌع على عمود البٌع والشراء حك الحكومٌة والغٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الغراضها ولهما ) مجتمعٌن فمط ( حك التو

 7274برلم       21191121االلتراض والرهن من جمٌع المصارف والبنون والهٌئؤت المالٌة ، تارٌخ : 

عماد الدٌن ٌوسف عبدالرإوف عاشور صبٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسإلٌة امام  -  959

متضامنٌن السٌد / محمود ابراهٌم دمحم احمد والسٌد / عماد الدٌن ٌوسف عبد الرإوف عاشور صبٌح ) الجهات الرسمٌة للشركٌن ال

مجتمعٌن فمط( ولهما الحك فى التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات والتعامل مع كافة 
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وتحمٌما الغراضها ولهما ) مجتمعٌن فمط ( حك التولٌع على عمود البٌع  الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة

 7274برلم       21191121والشراء حك االلتراض والرهن من جمٌع المصارف والبنون والهٌئؤت المالٌة ، تارٌخ : 

اضها ولهما الحك فى توكٌل او محمود ابراهٌم دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الغر -  961

 7274برلم       21191121تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

عماد الدٌن ٌوسف عبدالرإوف عاشور صبٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الغراضها  -  961

 7274برلم       21191121. ، تارٌخ :  ولهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر

عبد السالم محمود عبد السالم احمد عبد المغٌث  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌه  -  962

عاللتها مع امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد/ عبدالسالم محمود عبدالسالم احمد عبد المغٌث وله تمثٌل الشركة فً 

الغٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

ولطاع االعمال العام والخاص باسم الشركة وألغراض الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة وأي 

 6756برلم       21191121امالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب ، تارٌخ : نوع من المع

عبد السالم محمود عبد السالم احمد عبد المغٌث  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌه  -  963

م محمود عبدالسالم احمد عبد المغٌث وله تمثٌل الشركة فً عاللتها مع امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد/ عبدالسال

الغٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

والتولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة وأي ولطاع االعمال العام والخاص باسم الشركة وألغراض الشركة أمام الشهر العماري 

 6756برلم       21191121نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب ، تارٌخ : 

فها عبد السالم محمود عبد السالم احمد عبد المغٌث  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وصر -  964

وفتح وغلك كافه الحسابات البنكٌة  وحك التصرف فً اي اصل من أصول الشركة والرهن والمرض وااللتراض, وله حك توكٌل 

 6756برلم       21191121الغٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن الموصً . ، تارٌخ : 

ٌطة  شرٌن متضامن  واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وصرفها عبد السالم محمود عبد السالم احمد عبد المغٌث  توصٌة بس -  965

وفتح وغلك كافه الحسابات البنكٌة  وحك التصرف فً اي اصل من أصول الشركة والرهن والمرض وااللتراض, وله حك توكٌل 

 6756برلم       21191121الغٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن الموصً . ، تارٌخ : 

 عبد العزٌز فهمى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  بدال من السٌد / دمحم سمٌر السٌد دمحم اسماعٌل مدٌرا للفرع دمحم -  966

 11581برلم       21191121االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم الرمل  -لوران  -مكرر طرٌك الجٌش  4221422الكائن فى /

ساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس اإلدارة لمــدة احمد رجب عبد العلٌم الصٌفى  شركة م -  967

ٌكون للسٌد / أحمد رجب عبد العلٌم عفٌفى الصٌفى ) رئٌس مجلس اإلدارة والعضو -تشكٌل مجلس اإلدارة -ثـالثــة ســنوات 

لجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام المنتدب (  )منفردا  ( الحك فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع ا

ولطاع األعمال العام والخاص بكافة أشكالهم وكذلن التولٌع على العمود والمستخلصات الخاصة بالشركة وكذلن إبرام العمود 

 2858   برلم    21191121واالتفالٌات مع الغٌر باسم الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف واإلفراج ، تارٌخ : 

تشكٌل -محمود حسٌن دمحم صمر  شركة مساهمة  عضو منتدب  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس اإلدارة لمــدة ثـالثــة ســنوات  -  968

ٌكون للسٌد / أحمد رجب عبد العلٌم عفٌفى الصٌفى ) رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب (  )منفردا  ( الحك فى -مجلس اإلدارة 

وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص  التعامل بإسم الشركة

بكافة أشكالهم وكذلن التولٌع على العمود والمستخلصات الخاصة بالشركة وكذلن إبرام العمود واالتفالٌات مع الغٌر باسم الشركة 

 2858برلم       21191121تارٌخ :  والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف واإلفراج ،

-فوزى الهادى السٌد عمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس اإلدارة لمــدة ثـالثــة ســنوات  -  969

ا  ( ٌكون للسٌد / أحمد رجب عبد العلٌم عفٌفى الصٌفى ) رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب (  )منفرد-تشكٌل مجلس اإلدارة 

الحك فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام 

والخاص بكافة أشكالهم وكذلن التولٌع على العمود والمستخلصات الخاصة بالشركة وكذلن إبرام العمود واالتفالٌات مع الغٌر باسم 

 2858برلم       21191121جمٌع البنون والمصارف واإلفراج ، تارٌخ :  الشركة والتعامل مع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد رجب عبد العلٌم الصٌفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن رأسمال الشركة وفى إبرام كافة  -  971

بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وفى إبرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك 

وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف من السحب واإلٌداع وحك اإللتراض والرهن وفتح وغلك الحسابات والتولٌع على عمود 

ـٌع الرهن والبٌع عن الشركة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ، وله حـك شـراء جمـ

 2858برلم       21191121المهمـــات والمــواد والبضـائــع والمنمــوالت واإللراض بطرٌك اإلعتمـادات وتمثٌل ، تارٌخ : 

محمود حسٌن دمحم صمر  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن رأسمال الشركة وفى إبرام كافة العمود والمعامالت الداخلة  -  971

ة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وكافة صور التعامل مع ضمن غرض الشركة وفى إبرام كاف

البنون والمصارف من السحب واإلٌداع وحك اإللتراض والرهن وفتح وغلك الحسابات والتولٌع على عمود الرهن والبٌع عن 

م وأجورهم ، وله حـك شـراء جمــٌع المهمـــات الشركة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباته

 2858برلم       21191121والمــواد والبضـائــع والمنمــوالت واإللراض بطرٌك اإلعتمـادات وتمثٌل ، تارٌخ : 

فوزى الهادى السٌد عمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن رأسمال الشركة وفى إبرام كافة العمود والمعامالت  -  972

الداخلة ضمن غرض الشركة وفى إبرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وكافة صور التعامل 

مع البنون والمصارف من السحب واإلٌداع وحك اإللتراض والرهن وفتح وغلك الحسابات والتولٌع على عمود الرهن والبٌع عن 

مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ، وله حـك شـراء جمــٌع المهمـــات الشركة وله الحك فى تعٌٌن وعزل 

 2858برلم       21191121والمــواد والبضـائــع والمنمــوالت واإللراض بطرٌك اإلعتمـادات وتمثٌل ، تارٌخ : 

ب  الشركة أمام  اإلدارات والهٌئات احمد رجب عبد العلٌم الصٌفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتد -  973

 والجمارن التابعة لها وكذلن الشهر العمارى وإدارات المرور. 

 2858برلم       21191121وله حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ماذكر  . ، تارٌخ : 

ات والجمارن التابعة لها وكذلن الشهر محمود حسٌن دمحم صمر  شركة مساهمة  عضو منتدب  الشركة أمام  اإلدارات والهٌئ -  974

 العمارى وإدارات المرور. 

 2858برلم       21191121وله حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ماذكر  . ، تارٌخ : 

وكذلن فوزى الهادى السٌد عمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة أمام  اإلدارات والهٌئات والجمارن التابعة لها  -  975

 الشهر العمارى وإدارات المرور. 

 2858برلم       21191121وله حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ماذكر  . ، تارٌخ : 

احمد رجب عبد العلٌم الصٌفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌكون للسٌد / محمود حســٌن محمــد  -  976

صمــر) عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب (  )منفردا  ( الحك فى تمثٌل الشركة أمام البنون والمصارف من السحب واإلٌداع 

برلم       21191121لتولٌع على عمود التسهٌالت اإلئتمانٌة بكافة أنواعها . ، تارٌخ : وحك اإللتراض وفتح وغلك الحسابات وا

2858 

محمود حسٌن دمحم صمر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ٌكون للسٌد / محمود حســٌن محمــد صمــر) عضو مجلس اإلدارة  -  977

ن والمصارف من السحب واإلٌداع وحك اإللتراض وفتح وغلك والعضو المنتدب (  )منفردا  ( الحك فى تمثٌل الشركة أمام البنو

 2858برلم       21191121الحسابات والتولٌع على عمود التسهٌالت اإلئتمانٌة بكافة أنواعها . ، تارٌخ : 

س فوزى الهادى السٌد عمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون للسٌد / محمود حســٌن محمــد صمــر) عضو مجل -  978

اإلدارة والعضو المنتدب (  )منفردا  ( الحك فى تمثٌل الشركة أمام البنون والمصارف من السحب واإلٌداع وحك اإللتراض وفتح 

 2858برلم       21191121وغلك الحسابات والتولٌع على عمود التسهٌالت اإلئتمانٌة بكافة أنواعها . ، تارٌخ : 

السٌد / سٌد محمود حسنٌن  -1ساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض كل من السادة / سٌد محمود حسنٌن نجاتى  شركة م -  979

عضو مجلس ادارة  بالتولٌع على كافة العمود الخاصة بالشركة   -والسٌد / معتز حسن على غنٌم  -رئٌس مجلس ادارة -نجاتى 

دار الشٌكات والتامٌنات االجتماعٌة لكل منهما والتولٌع امام البنون وكافة االعمال المصرفٌة من سحب واٌداع وفتح حسابات واص

 11677برلم       21191122مجتمعٌن او منفردٌن اما االلتراض او الرهن  فٌجب ان ٌتم التولٌع مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -ى السٌد / سٌد محمود حسنٌن نجات -1معتز حسن على غنٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض كل من السادة /  -  981

عضو مجلس ادارة  بالتولٌع على كافة العمود الخاصة بالشركة والتولٌع امام   -والسٌد / معتز حسن على غنٌم  -رئٌس مجلس ادارة

البنون وكافة االعمال المصرفٌة من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار الشٌكات والتامٌنات االجتماعٌة لكل منهما مجتمعٌن او 

 11677برلم       21191122او الرهن  فٌجب ان ٌتم التولٌع مجتمعٌن ، تارٌخ : منفردٌن اما االلتراض 

 11823برلم       21191122دمحم علً دمحم راشد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  981

 11823برلم       21191122علً دمحم علً راشد  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  982

 11823برلم       21191122مصطفً علً دمحم علً راشد  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  983

دمحم علً دمحم راشد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ) مجتمعٌن أو منفردٌن( ولهم الحك فى التعامل مع البنون  -  984

ت ، والتولٌع على عمود الشراء الصول الشركة الثابتة والمنمولة بالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات والتولٌع على الشٌكا

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات  ، وتعٌٌن وعزل موظفى الشركة  ، والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة 

لمنمولة وااللتراض والرهن والتولٌع على باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الغراضها  .و البٌع الى أصل من أصول الشركة الثابتة وا

 11823برلم       21191122عمود التسهٌالت االئتمانٌة. وال ٌكون التصرف ملزما ، تارٌخ : 

علً دمحم علً راشد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) مجتمعٌن أو منفردٌن( ولهم الحك فى التعامل مع البنون بالسحب  -  985

ابات والتولٌع على الشٌكات ، والتولٌع على عمود الشراء الصول الشركة الثابتة والمنمولة وممتلكاتها واالٌداع وفتح وغلك الحس

العمارٌة واالراضى والسٌارات  ، وتعٌٌن وعزل موظفى الشركة  ، والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة باسم 

ن أصول الشركة الثابتة والمنمولة وااللتراض والرهن والتولٌع على عمود ولصالح الشركة وتحمٌما الغراضها  .و البٌع الى أصل م

 11823برلم       21191122التسهٌالت االئتمانٌة. وال ٌكون التصرف ملزما ، تارٌخ : 

مصطفً علً دمحم علً راشد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ) مجتمعٌن أو منفردٌن( ولهم الحك فى التعامل مع البنون  -  986

بالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات ، والتولٌع على عمود الشراء الصول الشركة الثابتة والمنمولة 

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات  ، وتعٌٌن وعزل موظفى الشركة  ، والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة 

ا الغراضها  .و البٌع الى أصل من أصول الشركة الثابتة والمنمولة وااللتراض والرهن والتولٌع على باسم ولصالح الشركة وتحمٌم

 11823برلم       21191122عمود التسهٌالت االئتمانٌة. وال ٌكون التصرف ملزما ، تارٌخ : 

ولعه المدٌرٌن ) مجتمعٌن او منفردٌن ( دمحم علً دمحم راشد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  للشركة وللغٌر اال اذا  -  987

    21191122مشفوعٌن بالصفة التى ٌتعاملون بهما  ولهم الحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 11823برلم   

ن او منفردٌن ( علً دمحم علً راشد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشركة وللغٌر اال اذا ولعه المدٌرٌن ) مجتمعٌ -  988

    21191122مشفوعٌن بالصفة التى ٌتعاملون بهما  ولهم الحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 11823برلم   

مصطفً علً دمحم علً راشد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشركة وللغٌر اال اذا ولعه المدٌرٌن ) مجتمعٌن او منفردٌن  -  989

    21191122شفوعٌن بالصفة التى ٌتعاملون بهما  ولهم الحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : ( م

 11823برلم   

سمٌر عبد الحمٌد على الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  -  991

 9711برلم       21191122

وتحددت إختصاصات وصالحٌات -حاتم مصطفً فهمً فهمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة  -  991

 المجلس فى اآلتى  :

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة وهو السٌد/ حاتم مصطفى فهمى فهمى أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على 

 الشركة .

  

رئٌس مجلس اإلدارة ، والسٌد / دمحم عادل دمحم إبراهٌم  -ٌع عن الشركة كالَ من السٌد/ حاتم مصطفى فهمى فهمى وٌملن حك التول

عضو منتدب ولهم الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتعامل بإسم الشركة مع  -ٌوسف الغضبان 

 12212برلم       21191122 المرور والجمارن وكافة الجهات ، تارٌخ :

 دمحم عادل دمحم ابراهٌم ٌوسف -  992

 وتحددت إختصاصات وصالحٌات المجلس فى اآلتى  :-الغضبان  شركة مساهمة  عضو منتدب  تشكٌل مجلس االدارة  

  

ترفع من أو على  ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة وهو السٌد/ حاتم مصطفى فهمى فهمى أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى

 الشركة .

  

رئٌس مجلس اإلدارة ، والسٌد / دمحم عادل دمحم إبراهٌم  -وٌملن حك التولٌع عن الشركة كالَ من السٌد/ حاتم مصطفى فهمى فهمى 

مع عضو منتدب ولهم الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتعامل بإسم الشركة  -ٌوسف الغضبان 

 12212برلم       21191122المرور والجمارن وكافة الجهات ، تارٌخ : 

وتحددت إختصاصات وصالحٌات -فهمى مصطفً فهمً فهمً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة  -  993

 المجلس فى اآلتى  :

  

م المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة وهو السٌد/ حاتم مصطفى فهمى فهمى أما

 الشركة .

  

رئٌس مجلس اإلدارة ، والسٌد / دمحم عادل دمحم إبراهٌم  -وٌملن حك التولٌع عن الشركة كالَ من السٌد/ حاتم مصطفى فهمى فهمى 

ر حكومٌة والتعامل بإسم الشركة مع عضو منتدب ولهم الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والغٌ -ٌوسف الغضبان 

 12212برلم       21191122المرور والجمارن وكافة الجهات ، تارٌخ : 

حاتم مصطفً فهمً فهمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الخاصة بإصدار التراخٌص ولهم أوسع السلطات فى  -  994

عن رأس المال وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة  التعامل مع البنون بإسم الشركة فى السحب واإلٌداع واألفراج

ولهم الحك فى صرف الشٌكات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل وتحصٌلها من البنن مباشرة كما أن لهم حك الصرف من 

 ردٌن . حساب الشركة وفتح وغلك الحسابات بؤسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألغراضها وذلن مجتمعٌن أو منف

    21191122ولهم مجتمعٌن فمط الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول والسٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل ، تارٌخ : 

 12212برلم   

 دمحم عادل دمحم ابراهٌم ٌوسف -  995

البنون بإسم الشركة فى الغضبان  شركة مساهمة  عضو منتدب  الخاصة بإصدار التراخٌص ولهم أوسع السلطات فى التعامل مع  

السحب واإلٌداع واألفراج عن رأس المال وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة ولهم الحك فى صرف الشٌكات 

الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل وتحصٌلها من البنن مباشرة كما أن لهم حك الصرف من حساب الشركة وفتح وغلك 

 ح الشركة وتحمٌما ألغراضها وذلن مجتمعٌن أو منفردٌن . الحسابات بؤسم ولصال

    21191122ولهم مجتمعٌن فمط الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول والسٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل ، تارٌخ : 

 12212برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فهمى مصطفً فهمً فهمً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الخاصة بإصدار التراخٌص ولهم أوسع السلطات فى  -  996

التعامل مع البنون بإسم الشركة فى السحب واإلٌداع واألفراج عن رأس المال وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة 

الشركة من جهات التعامل وتحصٌلها من البنن مباشرة كما أن لهم حك الصرف من  ولهم الحك فى صرف الشٌكات الصادرة بإسم

 حساب الشركة وفتح وغلك الحسابات بؤسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألغراضها وذلن مجتمعٌن أو منفردٌن . 

    21191122تارٌخ :  ولهم مجتمعٌن فمط الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول والسٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل ،

 12212برلم   

حاتم مصطفً فهمً فهمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  األخرى واآلالت والمعدات بكافة انواعها ولبض ثمنها  -  997

بؤسم بإسم الشركة ، ولهم الحك فى التولٌع أمام الشهر العمارى لتسجٌل العمود النهائٌة واإللتراض  وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة 

 ولصالح الشركة وتحمٌما ألغراضها .

برلم       21191122ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما سبك ذكره فٌما عدا تمثٌل الشركة أمام المضاء . ، تارٌخ : 

12212 

 دمحم عادل دمحم ابراهٌم ٌوسف -  998

ة انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة ، ولهم الحك فى الغضبان  شركة مساهمة  عضو منتدب  األخرى واآلالت والمعدات بكاف 

التولٌع أمام الشهر العمارى لتسجٌل العمود النهائٌة واإللتراض  وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة بؤسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألغراضها 

. 

برلم       21191122. ، تارٌخ :  ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما سبك ذكره فٌما عدا تمثٌل الشركة أمام المضاء

12212 

فهمى مصطفً فهمً فهمً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  األخرى واآلالت والمعدات بكافة انواعها ولبض ثمنها  -  999

ٌة بؤسم بإسم الشركة ، ولهم الحك فى التولٌع أمام الشهر العمارى لتسجٌل العمود النهائٌة واإللتراض  وعمل التسهٌالت اإلئتمان

 ولصالح الشركة وتحمٌما ألغراضها .

برلم       21191122ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما سبك ذكره فٌما عدا تمثٌل الشركة أمام المضاء . ، تارٌخ : 

12212 

المضاء وٌملن حك  أحمد حامد محمود ٌوسف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمثل رئٌس مجلس األدارة الشركة امام -  1111

التولٌع على معامالت الشركة وتعاهدتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعاهدات من مجلس األدارة و لمجلس 

األدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن و أن ٌخولهم أٌضا  حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ولرئٌس 

حك التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود البٌع والشراء بكافة أنواعها األبتدائٌة والنهائٌة الخاصة بالتصرفات الناللة  مجلس األدارة

 9117برلم       21191122للملكٌة ألى ممتلكات الشركة والتولٌع بالشهر العمارى ، تارٌخ : 

رة  ٌمثل رئٌس مجلس األدارة الشركة امام المضاء هشام أحمد حامد محمود ٌوسف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  1111

وٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعاهدتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعاهدات من مجلس األدارة 

منفردٌن أو مجتمعٌن و لمجلس األدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن و أن ٌخولهم أٌضا  حك التولٌع عن الشركة 

ولرئٌس مجلس األدارة حك التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود البٌع والشراء بكافة أنواعها األبتدائٌة والنهائٌة الخاصة بالتصرفات 

 9117برلم       21191122الناللة للملكٌة ألى ممتلكات الشركة والتولٌع بالشهر العمارى ، تارٌخ : 

د ٌوسف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المشاركات أو عمود أحمد حامد محمو -  1112

المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وعموما  أتخاذ كافة األجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرف الجهات 

بٌة وكذلن له الحك فى تفوٌض الغٌر من المحامٌن والمحاسبٌن و أعضاء وكافة مؤمورٌات الشهر العمارى داخل جمهورٌة مصر العر

 مجلس األدارة فى كل أو بعض ما ذكر.

وتفوٌض األستاذ/  أحمد حامد محمود ٌوسف رئٌس مجلس األدارة واألستاذ / هشام أحمد حامد محمود ٌوسف عضو مجلس اإلدارة  

 9117برلم       21191122مجتمعٌن أو منفردٌن فى التعامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هشام أحمد حامد محمود ٌوسف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المشاركات أو  -  1113

عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وعموما  أتخاذ كافة األجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرف الجهات 

ؤمورٌات الشهر العمارى داخل جمهورٌة مصر العربٌة وكذلن له الحك فى تفوٌض الغٌر من المحامٌن والمحاسبٌن و أعضاء وكافة م

 مجلس األدارة فى كل أو بعض ما ذكر.

وتفوٌض األستاذ/  أحمد حامد محمود ٌوسف رئٌس مجلس األدارة واألستاذ / هشام أحمد حامد محمود ٌوسف عضو مجلس اإلدارة  

 9117برلم       21191122عٌن أو منفردٌن فى التعامل ، تارٌخ : مجتم

أحمد حامد محمود ٌوسف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مع البنون فى الفتح والتولٌع والتعامل على حسابات  -  1114

دارة واألستاذ / هشام أحمد حامد الشركة بالبنون بالسحب سواء نمدا  أو شٌكات . واألستاذ / أحمد حامد محمود ٌوسف رئٌس مجل اإل

 محمود ٌوسف عضو مجلس اإلدارة لهم كل الصالحٌات السابمه مجتمعٌن او منفردٌن.

 9117برلم       21191122ضرورة موافمة الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ، تارٌخ : 

بنون فى الفتح والتولٌع والتعامل على حسابات هشام أحمد حامد محمود ٌوسف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع ال -  1115

الشركة بالبنون بالسحب سواء نمدا  أو شٌكات . واألستاذ / أحمد حامد محمود ٌوسف رئٌس مجل اإلدارة واألستاذ / هشام أحمد حامد 

 محمود ٌوسف عضو مجلس اإلدارة لهم كل الصالحٌات السابمه مجتمعٌن او منفردٌن.

 9117برلم       21191122العامة مسبما على بٌع االصول ، تارٌخ : ضرورة موافمة الجمعٌة 

أحمد حامد محمود ٌوسف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض األستاذ/ أحمد حامد محمود ٌوسف رئٌس مجلس  -  1116

 اإلدارة أمام المضاء منفردا  

تاذ/ هشام أحمد حامد عضو مجلس اإلدارة منفردٌن أو وتفوٌض األستاذ/ أحمد حامد محمود ٌوسف رئٌس مجلس اإلدارة واألس

مجتمعٌن فً حك التولٌع على كافة العمود و التعالدات وحك اإللتراض و الرهن و السحب من البنون و فتح اإلعتمادات و غلمها و 

ٌة وكذلن كافة المعامالت و إصدار الشٌكات و الكمبٌاالت و تظهرها و كذلن تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الرسمٌة و الغٌر رسم

 9117برلم       21191122بٌع و شراء أي أصل من أصول الشركة ، تارٌخ : 

هشام أحمد حامد محمود ٌوسف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض األستاذ/ أحمد حامد محمود ٌوسف رئٌس  -  1117

 مجلس اإلدارة أمام المضاء منفردا  

محمود ٌوسف رئٌس مجلس اإلدارة واألستاذ/ هشام أحمد حامد عضو مجلس اإلدارة منفردٌن أو  وتفوٌض األستاذ/ أحمد حامد

مجتمعٌن فً حك التولٌع على كافة العمود و التعالدات وحك اإللتراض و الرهن و السحب من البنون و فتح اإلعتمادات و غلمها و 

مام كافة الجهات الرسمٌة و الغٌر رسمٌة وكذلن كافة المعامالت و إصدار الشٌكات و الكمبٌاالت و تظهرها و كذلن تمثٌل الشركة أ

 9117برلم       21191122بٌع و شراء أي أصل من أصول الشركة ، تارٌخ : 

أحمد حامد محمود ٌوسف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتسهٌالت البنكٌة التً ٌحتاجها العمل بالشركة و كذلن  -  1118

ام الجهات الحكومٌة والهٌئات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و الشهر العماري و تفوٌض الغٌر من المحاسبٌن و تمثٌل الشركة أم

المحامٌٌن والمدٌرٌن والهٌئة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارن 

 9117برلم       21191122المصرٌة. ، تارٌخ : 

هشام أحمد حامد محمود ٌوسف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والتسهٌالت البنكٌة التً ٌحتاجها العمل بالشركة و  -  1119

كذلن تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة والهٌئات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و الشهر العماري و تفوٌض الغٌر من المحاسبٌن و 

ة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارن المحامٌٌن والمدٌرٌن والهٌئ

 9117برلم       21191122المصرٌة. ، تارٌخ : 

ٌسرى احمد عبدالعزٌز مرسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس الدارة لمدة  -  1111

 19176برلم       21191122:  ثالث سنوات ، تارٌخ

طارق خلٌل ابراهٌم مسعود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر فى عاللته مع  الغٌر فى هذا الصدد أوسع  -  1111

لعامه وله السلطات إلداره الشركه والتعامل بإسمها فٌما عدا ماإحتفظ به صراحه عمد الشركه أو المانون أو الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه ا

الحك فى التعامل بإسم الشركه وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وإصدار 

 6189برلم       21191122ت الضمان وحك االلتراض والرهن ، تارٌخ : الخطابات وشهادا

طارق خلٌل ابراهٌم مسعود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل  -  1112

م ولصالح الشركه وله الحك فً ذلن بإسم الشركه ومصلحنها وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع بإس

تعٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله حك ولبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه 

توكٌل السندات اإلذنٌه والتجارٌه وإبرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد أو باألجل وله حك 

 6189برلم       21191122أو تفوٌص الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم علً دمحم سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد تعٌن  مجلس االدارة ثالث سنوات بذات التشكٌل ، تارٌخ :  -  1113

 44871برلم       21191122

مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد تعٌن  مجلس االدارة ثالث سنوات بذات عبد الرحمن دمحم على سالم  شركة  -  1114

 44871برلم       21191122التشكٌل ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم على دمحم سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد تعٌن  مجلس االدارة ثالث سنوات بذات التشكٌل ،  -  1115

 44871 برلم      21191122تارٌخ : 

هاجر دمحم على دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد تعٌن  مجلس االدارة ثالث سنوات بذات التشكٌل ، تارٌخ :  -  1116

 44871برلم       21191122

دمحم أحمد ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر عام  ٌمثل رئٌس مجلس االدارة الشركة أمام المضاء ولرئٌس مجلس االدارة  -  1117

السٌد ة / صابرٌن السٌد صدٌك العشرى منفردا حك التولٌع على جمٌع تعامالت الشركة وتعالداتها أمام كافة الجهات الحكومٌة 

عمال العام والخاص وحك السحب واالٌداع وجمٌع التعامالت البكٌة مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع والغٌر الحكومٌة ولطاع األ

 12372برلم       21191122على الشٌكات ، تارٌخ : 

 صابرٌن السٌد صدٌك -  1118

س االدارة السٌد ة / العشرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمثل رئٌس مجلس االدارة الشركة أمام المضاء ولرئٌس مجل

صابرٌن السٌد صدٌك العشرى منفردا حك التولٌع على جمٌع تعامالت الشركة وتعالداتها أمام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر 

الحكومٌة ولطاع األعمال العام والخاص وحك السحب واالٌداع وجمٌع التعامالت البكٌة مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع على 

 12372برلم       21191122تارٌخ : الشٌكات ، 

دمحم أحمد ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر عام  للشركة واعطائه الصالحٌات األتٌة منفردا  حك التولٌع على جمٌع  -  1119

الجهات  تعامالت الشركة مع لطاع االعمال العام والخاص وحك السحب واالٌداع من البنون وجمٌع التعامالت البنكٌة والتعامل مع

 12372برلم       21191122الحكومٌة والغٌر الحكومٌة وهٌئة الجمارن بؤسم الشركة . ، تارٌخ : 

 صابرٌن السٌد صدٌك -  1121

العشرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للشركة واعطائه الصالحٌات األتٌة منفردا  حك التولٌع على جمٌع تعامالت الشركة 

والخاص وحك السحب واالٌداع من البنون وجمٌع التعامالت البنكٌة والتعامل مع الجهات الحكومٌة والغٌر  مع لطاع االعمال العام

 12372برلم       21191122الحكومٌة وهٌئة الجمارن بؤسم الشركة . ، تارٌخ : 

 317برلم       21191123حسام دمحم دمحم دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  1121

 317برلم       21191123دمحم عبد المادر عطا هللا دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  1122

 7121برلم       21191123أٌمن سمـٌح محمـد حسـنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1123

 7121برلم       21191123لممصـود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ : كمال فــإاد حنفــى عــبد ا -  1124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 7121برلم       21191123عصام عبد الفتاح طه الملٌحى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1125

 7121برلم       21191123طارق نهاد نجٌب عونى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1126

 7121برلم       21191123اسالم دمحم رضا مصطفى أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1127

 7121برلم       21191123مروه دمحم محمود امٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1128

 7121برلم       21191123ودة  مدٌر عام   ، تارٌخ : أٌمن سمـٌح محمـد حسـنٌن  ذات مسئولٌة محد -  1129

 7121برلم       21191123كمال فــإاد حنفــى عــبد الممصـود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1131

 7121برلم       21191123عصام عبد الفتاح طه الملٌحى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1131

 7121برلم       21191123طارق نهاد نجٌب عونى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1132

 7121برلم       21191123اسالم دمحم رضا مصطفى أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1133

 7121برلم       21191123، تارٌخ :   مروه دمحم محمود امٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  -  1134

أٌمن سمـٌح محمـد حسـنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌرولهـم )  -  1135

كة منفردٌن أومجتمعٌن( فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عداما أحتفظ به صراحة عمد الشر

 أوالمانون أو الئحـته التنفٌذٌة للجمعـٌة العـامة.

ولهــم ) منفردٌن أومجتمعٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعــزل 

غ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد وكالء ومستخـدمً الشـركة وتحــدٌـد مرتباتهم وأجــورهــم ومكافـؤتهـم ولبض ودفــــع كـافـة المبالـ

 7121برلم       21191123كافة السندات ، تارٌخ : 

كمال فــإاد حنفــى عــبد الممصـود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌرولهـم )  -  1136

التعامل بإسمها فٌما عداما أحتفظ به صراحة عمد الشركة منفردٌن أومجتمعٌن( فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و

 أوالمانون أو الئحـته التنفٌذٌة للجمعـٌة العـامة.

ولهــم ) منفردٌن أومجتمعٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعــزل 

ــورهــم ومكافـؤتهـم ولبض ودفــــع كـافـة المبالـغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد وكالء ومستخـدمً الشـركة وتحــدٌـد مرتباتهم وأج

 7121برلم       21191123كافة السندات ، تارٌخ : 

عصام عبد الفتاح طه الملٌحى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌرولهـم )  -  1137

فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عداما أحتفظ به صراحة عمد الشركة  منفردٌن أومجتمعٌن(

 أوالمانون أو الئحـته التنفٌذٌة للجمعـٌة العـامة.

ولهــم ) منفردٌن أومجتمعٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعــزل 

ء ومستخـدمً الشـركة وتحــدٌـد مرتباتهم وأجــورهــم ومكافـؤتهـم ولبض ودفــــع كـافـة المبالـغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد وكال

 7121برلم       21191123كافة السندات ، تارٌخ : 

مع الغٌرولهـم ) منفردٌن  طارق نهاد نجٌب عونى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها -  1138

أومجتمعٌن( فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عداما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أوالمانون أو 

 الئحـته التنفٌذٌة للجمعـٌة العـامة.

ة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعــزل ولهــم ) منفردٌن أومجتمعٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشرك

وكالء ومستخـدمً الشـركة وتحــدٌـد مرتباتهم وأجــورهــم ومكافـؤتهـم ولبض ودفــــع كـافـة المبالـغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

 7121برلم       21191123كافة السندات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌرولهـم ) اسالم دمحم رضا مصطفى أحمد  ذات مسئولٌة محدودة   -  1139

منفردٌن أومجتمعٌن( فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عداما أحتفظ به صراحة عمد الشركة 

 أوالمانون أو الئحـته التنفٌذٌة للجمعـٌة العـامة.

ولهــم ) منفردٌن أومجتمعٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعــزل 

وكالء ومستخـدمً الشـركة وتحــدٌـد مرتباتهم وأجــورهــم ومكافـؤتهـم ولبض ودفــــع كـافـة المبالـغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

 7121برلم       21191123كافة السندات ، تارٌخ : 

مروه دمحم محمود امٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌرولهـم ) منفردٌن  -  1141

أومجتمعٌن( فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عداما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أوالمانون أو 

 الئحـته التنفٌذٌة للجمعـٌة العـامة.

ولهــم ) منفردٌن أومجتمعٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعــزل 

وبٌع وتسدٌد وكالء ومستخـدمً الشـركة وتحــدٌـد مرتباتهم وأجــورهــم ومكافـؤتهـم ولبض ودفــــع كـافـة المبالـغ وتولٌع وتحوٌل 

 7121برلم       21191123كافة السندات ، تارٌخ : 

أٌمن سمـٌح محمـد حسـنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات  -  1141

جمٌع المواد والمهمات والبضائع  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمدأو باألجل ولهــم ) منفردٌن أومجتمعٌن( حك شراء

والمنموالت واإللراض بطرٌك اإلعتمادات ،والتعامل مع البنون  بالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات 

ا من بإسم ولصالح الشـــركــة وتحمٌمـــا ألغــراضها ، وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وشهادات الخبرة واعتمادها وتوثٌمه

 7121برلم       21191123الشهر العمارى ووزارة الخارجٌة والتعامل باسم الشركة أمام ، تارٌخ : 

كمال فــإاد حنفــى عــبد الممصـود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات  -  1142

دأو باألجل ولهــم ) منفردٌن أومجتمعٌن( حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنم

والمنموالت واإللراض بطرٌك اإلعتمادات ،والتعامل مع البنون  بالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات 

شهادات الضمان وشهادات الخبرة واعتمادها وتوثٌمها من بإسم ولصالح الشـــركــة وتحمٌمـــا ألغــراضها ، وإستصدار خطابات و

 7121برلم       21191123الشهر العمارى ووزارة الخارجٌة والتعامل باسم الشركة أمام ، تارٌخ : 

عصام عبد الفتاح طه الملٌحى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات  -  1143

لصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمدأو باألجل ولهــم ) منفردٌن أومجتمعٌن( حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع وا

والمنموالت واإللراض بطرٌك اإلعتمادات ،والتعامل مع البنون  بالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات 

حمٌمـــا ألغــراضها ، وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وشهادات الخبرة واعتمادها وتوثٌمها من بإسم ولصالح الشـــركــة وت

 7121برلم       21191123الشهر العمارى ووزارة الخارجٌة والتعامل باسم الشركة أمام ، تارٌخ : 

وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات طارق نهاد نجٌب عونى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  اإلذنٌة التجارٌة  -  1144

التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمدأو باألجل ولهــم ) منفردٌن أومجتمعٌن( حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت 

سابات بإسم ولصالح واإللراض بطرٌك اإلعتمادات ،والتعامل مع البنون  بالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الح

الشـــركــة وتحمٌمـــا ألغــراضها ، وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وشهادات الخبرة واعتمادها وتوثٌمها من الشهر العمارى 

 7121برلم       21191123ووزارة الخارجٌة والتعامل باسم الشركة أمام ، تارٌخ : 

ٌة محدودة  مدٌر عام  اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات اسالم دمحم رضا مصطفى أحمد  ذات مسئول -  1145

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمدأو باألجل ولهــم ) منفردٌن أومجتمعٌن( حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

داع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات والمنموالت واإللراض بطرٌك اإلعتمادات ،والتعامل مع البنون  بالسحب واإلٌ

بإسم ولصالح الشـــركــة وتحمٌمـــا ألغــراضها ، وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وشهادات الخبرة واعتمادها وتوثٌمها من 

 7121برلم       21191123الشهر العمارى ووزارة الخارجٌة والتعامل باسم الشركة أمام ، تارٌخ : 

مروه دمحم محمود امٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات  -  1146

التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمدأو باألجل ولهــم ) منفردٌن أومجتمعٌن( حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت 

،والتعامل مع البنون  بالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات بإسم ولصالح واإللراض بطرٌك اإلعتمادات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشـــركــة وتحمٌمـــا ألغــراضها ، وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وشهادات الخبرة واعتمادها وتوثٌمها من الشهر العمارى 

 7121برلم       21191123:  ووزارة الخارجٌة والتعامل باسم الشركة أمام ، تارٌخ

أٌمن سمـٌح محمـد حسـنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ادارات ونٌابة المرور فى تجدٌد تراخٌص السٌارات  -  1147

وشركات الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والغاز ومكاتب العمل والتؤمٌنات اإلجتماعٌة واألحٌاء والسفارات وإبرام عمود التؤجٌر 

موٌلى وأمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمروض غٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع الت

المحالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن اإلشتران فى المإسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة والمنمولة والٌكون التصرف 

 7121برلم       21191123المـدٌـرمشفــوعــا بالصفــة ، تارٌخ :  ملزما للشركة إال إذا ولعــه

كمال فــإاد حنفــى عــبد الممصـود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ادارات ونٌابة المرور فى تجدٌد تراخٌص السٌارات  -  1148

عٌة واألحٌاء والسفارات وإبرام عمود التؤجٌر وشركات الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والغاز ومكاتب العمل والتؤمٌنات اإلجتما

التموٌلى وأمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمروض غٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع 

ولة والٌكون التصرف المحالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن اإلشتران فى المإسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة والمنم

 7121برلم       21191123ملزما للشركة إال إذا ولعــه المـدٌـرمشفــوعــا بالصفــة ، تارٌخ : 

عصام عبد الفتاح طه الملٌحى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ادارات ونٌابة المرور فى تجدٌد تراخٌص السٌارات  -  1149

والغاز ومكاتب العمل والتؤمٌنات اإلجتماعٌة واألحٌاء والسفارات وإبرام عمود التؤجٌر  وشركات الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات

التموٌلى وأمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمروض غٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع 

إسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة والمنمولة والٌكون التصرف المحالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن اإلشتران فى الم

 7121برلم       21191123ملزما للشركة إال إذا ولعــه المـدٌـرمشفــوعــا بالصفــة ، تارٌخ : 

كات طارق نهاد نجٌب عونى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ادارات ونٌابة المرور فى تجدٌد تراخٌص السٌارات وشر -  1151

الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والغاز ومكاتب العمل والتؤمٌنات اإلجتماعٌة واألحٌاء والسفارات وإبرام عمود التؤجٌر التموٌلى وأمام 

كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمروض غٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت 

ات والرهون وكذلن اإلشتران فى المإسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة والمنمولة والٌكون التصرف ملزما التجارٌة والعمار

 7121برلم       21191123للشركة إال إذا ولعــه المـدٌـرمشفــوعــا بالصفــة ، تارٌخ : 

بة المرور فى تجدٌد تراخٌص السٌارات اسالم دمحم رضا مصطفى أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ادارات ونٌا -  1151

وشركات الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والغاز ومكاتب العمل والتؤمٌنات اإلجتماعٌة واألحٌاء والسفارات وإبرام عمود التؤجٌر 

لمبادالت وبٌع التموٌلى وأمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمروض غٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون والمشترٌات وا

المحالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن اإلشتران فى المإسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة والمنمولة والٌكون التصرف 

 7121برلم       21191123ملزما للشركة إال إذا ولعــه المـدٌـرمشفــوعــا بالصفــة ، تارٌخ : 

لٌة محدودة  مدٌر عام  ادارات ونٌابة المرور فى تجدٌد تراخٌص السٌارات وشركات مروه دمحم محمود امٌن  ذات مسئو -  1152

الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والغاز ومكاتب العمل والتؤمٌنات اإلجتماعٌة واألحٌاء والسفارات وإبرام عمود التؤجٌر التموٌلى وأمام 

ها إعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمروض غٌر المفتوح ب

التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن اإلشتران فى المإسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة والمنمولة والٌكون التصرف ملزما 

 7121برلم       21191123للشركة إال إذا ولعــه المـدٌـرمشفــوعــا بالصفــة ، تارٌخ : 

 أٌمن سمـٌح محمـد حسـنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التً ٌتعـامل بها ، -  1153

برلم       21191123ولهــم )منفردٌن أومجتمعٌن( حـك تـوكٌل أوتفـوٌض الغـٌر فً كـل أو بعــض مــا ذكــــر . ، تارٌخ : 

7121 

 ة  مدٌر عام  التً ٌتعـامل بها ،كمال فــإاد حنفــى عــبد الممصـود  ذات مسئولٌة محدود -  1154

برلم       21191123ولهــم )منفردٌن أومجتمعٌن( حـك تـوكٌل أوتفـوٌض الغـٌر فً كـل أو بعــض مــا ذكــــر . ، تارٌخ : 

7121 

 عصام عبد الفتاح طه الملٌحى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التً ٌتعـامل بها ، -  1155
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برلم       21191123تمعٌن( حـك تـوكٌل أوتفـوٌض الغـٌر فً كـل أو بعــض مــا ذكــــر . ، تارٌخ : ولهــم )منفردٌن أومج

7121 

 طارق نهاد نجٌب عونى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التً ٌتعـامل بها ، -  1156

برلم       21191123ــر . ، تارٌخ : ولهــم )منفردٌن أومجتمعٌن( حـك تـوكٌل أوتفـوٌض الغـٌر فً كـل أو بعــض مــا ذكــ

7121 

 اسالم دمحم رضا مصطفى أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التً ٌتعـامل بها ، -  1157

برلم       21191123ولهــم )منفردٌن أومجتمعٌن( حـك تـوكٌل أوتفـوٌض الغـٌر فً كـل أو بعــض مــا ذكــــر . ، تارٌخ : 

7121 

 دمحم محمود امٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التً ٌتعـامل بها ،مروه  -  1158

برلم       21191123ولهــم )منفردٌن أومجتمعٌن( حـك تـوكٌل أوتفـوٌض الغـٌر فً كـل أو بعــض مــا ذكــــر . ، تارٌخ : 

7121 

التولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة دمحم حسٌن دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و -  1159

للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بؤسم الشركة أمام 

ر خطابات جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدا

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات التً تخص ادارة 

 9132برلم       21191123الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة دمحم حسٌن دمحم حسن  شركة تضامن  شر -  1161

للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بؤسم الشركة أمام 

سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات التً تخص ادارة 

 9132برلم       21191123الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

دمحم حسٌن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  1161

للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بؤسم الشركة أمام 

كومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الح

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات التً تخص ادارة 

 9132برلم       21191123خ : الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌ

دمحم حسٌن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  1162

للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بؤسم الشركة أمام 

مٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات ج

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات التً تخص ادارة 

 9132برلم       21191123فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر

دمحم حسٌن دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  1163

فى التعامل بؤسم الشركة أمام للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك 

جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات التً تخص ادارة 

 9132برلم       21191123ة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : الشرك

دمحم حسٌن دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  1164

جتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بؤسم الشركة أمام للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن م
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جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات 

التصرفات التً تخص ادارة وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة 

 9132برلم       21191123الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

دمحم فوزى عبد النبى عبد المعطى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  1165

بدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بؤسم الشركة الرسمٌة للشرٌكٌن دمحم فوزي ع

أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار 

لتى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات التً تخص خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود ا

 9132برلم       21191123ادارة الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

أمام الجهات دمحم فوزى عبد النبى عبد المعطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة  -  1166

الرسمٌة للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بؤسم الشركة 

أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار 

ضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات التً تخص خطابات وشهادات ال

 9132برلم       21191123ادارة الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات دمحم فوزى عبد النبى عبد المعطى  شركة تضامن  مدٌر و شر -  1167

الرسمٌة للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بؤسم الشركة 

داع وفتح حسابات واصدار أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌ

خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات التً تخص 

 9132برلم       21191123ادارة الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

النبى عبد المعطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  دمحم فوزى عبد -  1168

الرسمٌة للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بؤسم الشركة 

تعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وال

خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات التً تخص 

 9132برلم       21191123ادارة الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

دمحم فوزى عبد النبى عبد المعطى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  1169

الرسمٌة للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بؤسم الشركة 

ام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار أم

خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات التً تخص 

 9132برلم       21191123لغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : ادارة الشركة و لهما الحك  فً توكٌل ا

دمحم فوزى عبد النبى عبد المعطى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  1171

ردٌن ولهما الحك فى التعامل بؤسم الشركة الرسمٌة للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منف

أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار 

تخص  خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات التً

 9132برلم       21191123ادارة الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة  -  1171

عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل أمام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن دمحم فوزي 

بؤسم الشركة أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات 

التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود 

 9132برلم       21191123التً تخص ادارة الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

لٌع والمسئولٌة عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتو -  1172

أمام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل 

بؤسم الشركة أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات 
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ابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات واصدار خط

 9132برلم       21191123التً تخص ادارة الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة  عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن  -  1173

أمام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل 

ٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بؤسم الشركة أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جم

واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات 

 9132   برلم    21191123التً تخص ادارة الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة  -  1174

أمام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل 

أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات بؤسم الشركة 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات 

 9132برلم       21191123الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  التً تخص ادارة الشركة و لهما الحك  فً توكٌل

عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة  -  1175

ن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل أمام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حس

بؤسم الشركة أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات 

فة التصرفات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكا

 9132برلم       21191123التً تخص ادارة الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة  -  1176

رٌكٌن دمحم فوزي عبدالنبً عبدالمعطً و  دمحم حسٌن دمحم حسن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما الحك فى التعامل أمام الجهات الرسمٌة للش

بؤسم الشركة أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات 

ن وابرام العمود التى تتعلك بالشركة بالنمد او باالجل وكافة التصرفات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والره

 9132برلم       21191123التً تخص ادارة الشركة و لهما الحك  فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 9132برلم       21191123خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -دمحم حسٌن دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   -  1177

 9132برلم       21191123خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -دمحم حسٌن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  1178

 9132برلم       21191123خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -دمحم حسٌن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  1179

 9132برلم       21191123خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -كة تضامن  شرٌن متضامن  دمحم حسٌن دمحم حسن  شر -  1181

 9132برلم       21191123خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -دمحم حسٌن دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   -  1181

 9132برلم       21191123 خروج شرٌن موصى ، تارٌخ :-دمحم حسٌن دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   -  1182

برلم       21191123خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -دمحم فوزى عبد النبى عبد المعطى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1183

9132 

برلم       21191123خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -دمحم فوزى عبد النبى عبد المعطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  1184

9132 

برلم       21191123خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -دمحم فوزى عبد النبى عبد المعطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  1185

9132 

برلم       21191123خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -دمحم فوزى عبد النبى عبد المعطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  1186

9132 
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 239 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191123خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -ى عبد المعطى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دمحم فوزى عبد النب -  1187

9132 

برلم       21191123خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -دمحم فوزى عبد النبى عبد المعطى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1188

9132 

خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن  توص -  1189

 9132برلم       21191123

خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   -  1191

 9132برلم       21191123

خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   -  1191

 9132برلم       21191123

خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   -  1192

 9132برلم       21191123

خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   -  1193

 9132برلم       21191123

خروج شرٌن موصى ، تارٌخ : -عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   -  1194

 9132 برلم      21191123

دمحم عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة و التولٌع للسٌد/ دمحم عالء  -  1195

عباس مسعد احمد فتح هللا و السٌد/ دمحم دمحم عدلً عبدالعزٌز الحوٌط مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة و التولٌع على 

و البٌع للعمارات و المنموالت وغٌرها و باسم الشركة و كذلن بٌع و شراء السٌارات و التولٌع على عمود االستئجار و عمود الشراء ا

اثبات التارٌخ علٌها بالشهر العماري وكذلن لهما الحك فً توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما سبك و كذلن لهما حك التمثٌل و التولٌع 

 11179برلم       21191123لحكومٌة و غٌر الحكومٌة ، تارٌخ : نٌابة عن الشركة امام الجهات ا

 دمحم دمحم عدلى عبدالعزٌز -  1196

الحوٌط  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة و التولٌع للسٌد/ دمحم عالء عباس مسعد احمد فتح هللا و السٌد/ دمحم 

لهما حك تمثٌل الشركة و التولٌع على عمود الشراء او البٌع للعمارات و  دمحم عدلً عبدالعزٌز الحوٌط مجتمعٌن او منفردٌن و

المنموالت وغٌرها و باسم الشركة و كذلن بٌع و شراء السٌارات و التولٌع على عمود االستئجار و اثبات التارٌخ علٌها بالشهر 

ك التمثٌل و التولٌع نٌابة عن الشركة امام الجهات العماري وكذلن لهما الحك فً توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما سبك و كذلن لهما ح

 11179برلم       21191123الحكومٌة و غٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

دمحم عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و المطاع العام و لطاع االعمال العام و الخاص  -  1197

ئتمانٌة و اي نوع من المعامالت المالٌة مع البنون و المصارف و الهٌئات المالٌة كالسحب و و التولٌع على عمود التسهٌالت اال

االٌداع وفتح و غلك الحسابات و التولٌع على الشٌكات كما ان لهما الحك فً التولٌع على جمٌع عمود الشركة بكافة انواعها سواء 

لغٌر باسم الشركة بصفتها فً الشهر العماري نٌابة عن الشركة كما ان لهما تعالدات او اتفالات باسم الشركة كما ان لهما حك توكٌل ا

 11179برلم       21191123حك االفراج عن لٌمة رأسمال الشركة المودع بالبنن ، تارٌخ : 

 دمحم دمحم عدلى عبدالعزٌز -  1198

و الخاص و التولٌع على عمود التسهٌالت  الحوٌط  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المطاع العام و لطاع االعمال العام

االئتمانٌة و اي نوع من المعامالت المالٌة مع البنون و المصارف و الهٌئات المالٌة كالسحب و االٌداع وفتح و غلك الحسابات و 

تفالات باسم الشركة كما التولٌع على الشٌكات كما ان لهما الحك فً التولٌع على جمٌع عمود الشركة بكافة انواعها سواء تعالدات او ا
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ان لهما حك توكٌل الغٌر باسم الشركة بصفتها فً الشهر العماري نٌابة عن الشركة كما ان لهما حك االفراج عن لٌمة رأسمال 

 11179برلم       21191123الشركة المودع بالبنن ، تارٌخ : 

نتدب  ٌضاف لصالحٌات "لرئٌس مجلس االدارة فادى ماهر ٌانكو زكً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو م -  1199

 والعضو المنتدب" و "نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب" مجتمعٌن او منفردٌن 

حك التولٌع على عمود تعدٌل الشركة واالندماج والتخارج مع شركات أخري وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها أمام مصلحة الحماٌة 

ذلن أمام الهٌئة العامة للصرف الصحى وكافة مكاتبها فى انحاء جمهورٌة مصر العربٌة وسجل الوكالء المدنٌة والدفاع المدنى وك

التجارٌٌن ووزارة التجارة والصناعه بشؤن تسجٌل وتعدٌل وشطب العالمات التجارٌة ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً ، تارٌخ : 

 11345برلم       21191123

نصٌف العجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ٌضاف لصالحٌات "لرئٌس ٌوسف نبٌل ٌوسف  -  1111

 مجلس االدارة والعضو المنتدب" و "نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب" مجتمعٌن او منفردٌن 

ٌع عنها أمام مصلحة الحماٌة حك التولٌع على عمود تعدٌل الشركة واالندماج والتخارج مع شركات أخري وتمثٌل الشركة والتول

المدنٌة والدفاع المدنى وكذلن أمام الهٌئة العامة للصرف الصحى وكافة مكاتبها فى انحاء جمهورٌة مصر العربٌة وسجل الوكالء 

خ : التجارٌٌن ووزارة التجارة والصناعه بشؤن تسجٌل وتعدٌل وشطب العالمات التجارٌة ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً ، تارٌ

 11345برلم       21191123

 فادى ماهر ٌانكو زكً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر. -  1111

"رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب" منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع عنها أمام كافة الجهات المضائٌة والمحاكم على اختالف 

 11345برلم       21191123ا ودرجاتها وله الحك فً توكٌل غٌره فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : انواعه

ٌوسف نبٌل ٌوسف نصٌف العجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  توكٌل الغٌر فً كل او بعض  -  1112

 ما ذكر.

لشركة والتولٌع عنها أمام كافة الجهات المضائٌة والمحاكم على اختالف "رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب" منفردا حك تمثٌل ا

 11345برلم       21191123انواعها ودرجاتها وله الحك فً توكٌل غٌره فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

الث سنوات مع نبٌل ٌوسف نصٌف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ث -  1113

 3113برلم       21191123بماء تشكٌل المجلس الحالى كما هو دون تغٌر فى صالحٌات اعاضاء مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 3864برلم       21191123احمد حسن السٌد عبد المجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1114

برلم       21191123كة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ : على محمود على فرحات  شر -  1115

3864 

 3864برلم       21191123عالٌة دمحم على بٌومى الغرٌب  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1116

 3864برلم       21191123استماله ، تارٌخ :  كمال ابراهٌم عوض الدجوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  1117

 3864برلم       21191123فٌروز دمحم عبد الجلٌل زامل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1118

 3864 برلم      21191123احمد حسن السٌد عبد المجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1119

برلم       21191123على محمود على فرحات  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1111

3864 

 3864برلم       21191123عالٌة دمحم على بٌومى الغرٌب  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1111

 3864برلم       21191123الدجوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  كمال ابراهٌم عوض -  1112
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 241 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3864برلم       21191123فٌروز دمحم عبد الجلٌل زامل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1113

 9158برلم       21191123دمحم جالل لطب دمحم شاهٌن  شركة مساهمة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1114

 9158برلم       21191123عصام الدٌن محمود سٌف النصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1115

كالمن السٌد/ دمحم جالل لطب شاهٌن وكذلن  تفوٌض -2دمحم جالل لطب دمحم شاهٌن  شركة مساهمة  مدٌر  للشركه  -  1116

تفوٌض السٌد / عصام الدٌن محمود سٌف النصر محمود صالح مفوضا عن الشركة فى اصدار الشٌكات باسمها والمٌام بصرفها نٌابه 

 9158برلم       21191123عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

تفوٌض كالمن السٌد/ دمحم جالل لطب  -2مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركه  عصام الدٌن محمود سٌف النصر  شركة -  1117

شاهٌن وكذلن تفوٌض السٌد / عصام الدٌن محمود سٌف النصر محمود صالح مفوضا عن الشركة فى اصدار الشٌكات باسمها 

 9158برلم       21191123والمٌام بصرفها نٌابه عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم حسن حسٌن دمحم المبطان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الغٌر وله )منفردا( فً  -  1118

هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة  والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

مة وله إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء للجمعٌة العا

ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة 

 9313برلم       21191127فمات ، تارٌخ : التجارٌة  وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والص

دمحم حسن حسٌن دمحم المبطان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك  -  1119

وض غٌر المفتوح شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمر

بها إعتمادات بالبنون ، والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة وبٌع المحالت 

 9313برلم       21191127عمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران ، تارٌخ : التجارٌة وال

دمحم حسن حسٌن دمحم المبطان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فً المإسسات األخرى وال ٌكون التصرف ملزما للشركة  -  1121

برلم       21191127توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها وله حك 

9313 

لرئٌس مجلس االداره -2اعاده تشكٌل مجلس االدارة. -1سعاد منصور عطوة عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1121

او منفردٌن الحك فى التولٌع عن السٌد / مصطفى احمد مصطفى ونائب رئٌس مجلس االداره السٌد / اسالم احمد مصطفى مجتمعٌن 

الشركه لدى الغٌر والبنون واالٌداع والسحب والتولٌع امام الشهر العمارى على عمود البٌع وتوكٌل او تفوٌض الغٌر فى 

 1835برلم       21191127اختصاصاتهم . ، تارٌخ : 

لرئٌس مجلس االداره -2ٌل مجلس االدارة.اعاده تشك -1هبة احمد مصطفى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1122

السٌد / مصطفى احمد مصطفى ونائب رئٌس مجلس االداره السٌد / اسالم احمد مصطفى مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع عن 

ى الشركه لدى الغٌر والبنون واالٌداع والسحب والتولٌع امام الشهر العمارى على عمود البٌع وتوكٌل او تفوٌض الغٌر ف

 1835برلم       21191127اختصاصاتهم . ، تارٌخ : 

لرئٌس مجلس -2اعاده تشكٌل مجلس االدارة. -1مصطفى احمد مصطفى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1123

فى  االداره السٌد / مصطفى احمد مصطفى ونائب رئٌس مجلس االداره السٌد / اسالم احمد مصطفى مجتمعٌن او منفردٌن الحك

التولٌع عن الشركه لدى الغٌر والبنون واالٌداع والسحب والتولٌع امام الشهر العمارى على عمود البٌع وتوكٌل او تفوٌض الغٌر فى 

 1835برلم       21191127اختصاصاتهم . ، تارٌخ : 

لرئٌس مجلس -2االدارة. اعاده تشكٌل مجلس -1اسالم احمد مصطفى احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  1124

االداره السٌد / مصطفى احمد مصطفى ونائب رئٌس مجلس االداره السٌد / اسالم احمد مصطفى مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى 

التولٌع عن الشركه لدى الغٌر والبنون واالٌداع والسحب والتولٌع امام الشهر العمارى على عمود البٌع وتوكٌل او تفوٌض الغٌر فى 

 1835برلم       21191127صاتهم . ، تارٌخ : اختصا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 242 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  1125

 144611برلم       21191127

 144611برلم       21191127نادر جورج نصٌف فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  1126

 144611برلم       21191127مارى نادٌة كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  1127

 144611برلم       21191127مراد عبده عزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  1128

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث   شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس -  1129

ٌختص كل من االستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( والدكتور / نادر -سنوات 

بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على ) مجتمعٌن او منفردٌن (  -جورج نصٌف ) عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب ( 

كافة معامالتها تجاه الغٌر وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً ذلن اوسع السلطات 

برلم       21191127واالختصاصات الالزمة الدارة الشركة ولهم الحك فى ابرام كافة العمود والمعامالت الداخلة ، تارٌخ : 

144611 

ٌختص كل -نادر جورج نصٌف فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات  -  1131

من االستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( والدكتور / نادر جورج نصٌف ) عضو 

) مجتمعٌن او منفردٌن ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة معامالتها تجاه الغٌر  -ضو المنتدب ( مجلس االدارة والع

وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً ذلن اوسع السلطات واالختصاصات الالزمة الدارة 

 144611برلم       21191127لعمود والمعامالت الداخلة ، تارٌخ : الشركة ولهم الحك فى ابرام كافة ا

ٌختص كل -مارى نادٌة كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات  -  1131

/ نادر جورج نصٌف ) عضو من االستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( والدكتور 

) مجتمعٌن او منفردٌن ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة معامالتها تجاه الغٌر  -مجلس االدارة والعضو المنتدب ( 

الدارة  وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً ذلن اوسع السلطات واالختصاصات الالزمة

 144611برلم       21191127الشركة ولهم الحك فى ابرام كافة العمود والمعامالت الداخلة ، تارٌخ : 

ٌختص كل من -مراد عبده عزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات  -  1132

الدارة والعضو المنتدب ( والدكتور / نادر جورج نصٌف ) عضو االستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس ا

) مجتمعٌن او منفردٌن ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة معامالتها تجاه الغٌر  -مجلس االدارة والعضو المنتدب ( 

اوسع السلطات واالختصاصات الالزمة الدارة  وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً ذلن

 144611برلم       21191127الشركة ولهم الحك فى ابرام كافة العمود والمعامالت الداخلة ، تارٌخ : 

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ضمن غرض الشركة ، وكذلن لهم  -  1133

ع او التنازل او تاجٌر العمارات والمنموالت والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌة للشركة ، كما لهم حك الحك فى شراء او بٌ

التولٌع عن الشركة امام كافة البنون وفتح الحسابات المختلفة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفتح االعتمادات وااللتراض من 

وض لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد الرهن البنون سواء بتسهٌالت ائتمانٌة او لر

 144611برلم       21191127التجاري والعماري ، ولهما حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر . ، تارٌخ : 

شركة ، وكذلن لهم الحك فى شراء او بٌع نادر جورج نصٌف فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ضمن غرض ال -  1134

او التنازل او تاجٌر العمارات والمنموالت والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌة للشركة ، كما لهم حك التولٌع عن الشركة 

البنون سواء امام كافة البنون وفتح الحسابات المختلفة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفتح االعتمادات وااللتراض من 

بتسهٌالت ائتمانٌة او لروض لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد الرهن التجاري 

 144611برلم       21191127والعماري ، ولهما حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر . ، تارٌخ : 

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ضمن غرض الشركة ، وكذلن لهم الحك فى شراء او بٌع مارى نادٌة كمال فانوس  شر -  1135

او التنازل او تاجٌر العمارات والمنموالت والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌة للشركة ، كما لهم حك التولٌع عن الشركة 

الشٌكات وفتح االعتمادات وااللتراض من البنون سواء امام كافة البنون وفتح الحسابات المختلفة والسحب واالٌداع واصدار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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بتسهٌالت ائتمانٌة او لروض لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد الرهن التجاري 

 144611برلم       21191127والعماري ، ولهما حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر . ، تارٌخ : 

مراد عبده عزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ضمن غرض الشركة ، وكذلن لهم الحك فى شراء او بٌع او  -  1136

التنازل او تاجٌر العمارات والمنموالت والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌة للشركة ، كما لهم حك التولٌع عن الشركة امام 

مختلفة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفتح االعتمادات وااللتراض من البنون سواء بتسهٌالت كافة البنون وفتح الحسابات ال

ائتمانٌة او لروض لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد الرهن التجاري والعماري ، 

 144611برلم       21191127تارٌخ : ولهما حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر . ، 

اعادة تشكٌل -على توفٌك جاد هللا فواز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات  -  1137

ة لإلدارة لرئٌس مجلس اإلدارة د/ على توفٌك جاد هللا فواز كافة السلطات الالزم -مجلس اإلدارة وتحدٌد اختصاصاته وصالحٌاته 

وطبما  للنظام األساسً للشركة الحك فً تمثٌل الشركة والتولٌع عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والتولٌع عن 

الشركة أمام الهٌئة العامة لالستثمار والسجل التجاري والضرائب والشهر العماري والتؤمٌنات االجتماعٌة كافة الجهات األخرى 

 1511برلم       21191127الشركة على العمود وتعدٌل الشركات وله ، تارٌخ : والتولٌع عن 

اعادة تشكٌل -على توفٌك جاد هللا فواز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات  -  1138

فٌك جاد هللا فواز كافة السلطات الالزمة لإلدارة لرئٌس مجلس اإلدارة د/ على تو -مجلس اإلدارة وتحدٌد اختصاصاته وصالحٌاته 

وطبما  للنظام األساسً للشركة الحك فً تمثٌل الشركة والتولٌع عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والتولٌع عن 

ماعٌة كافة الجهات األخرى الشركة أمام الهٌئة العامة لالستثمار والسجل التجاري والضرائب والشهر العماري والتؤمٌنات االجت

 1511برلم       21191127والتولٌع عن الشركة على العمود وتعدٌل الشركات وله ، تارٌخ : 

اعادة -حسام عمر عبد السمٌع الشهابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات  -  1139

لرئٌس مجلس اإلدارة د/ على توفٌك جاد هللا فواز كافة السلطات الالزمة  -وصالحٌاته تشكٌل مجلس اإلدارة وتحدٌد اختصاصاته 

لإلدارة وطبما  للنظام األساسً للشركة الحك فً تمثٌل الشركة والتولٌع عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والتولٌع 

والضرائب والشهر العماري والتؤمٌنات االجتماعٌة كافة الجهات األخرى عن الشركة أمام الهٌئة العامة لالستثمار والسجل التجاري 

 1511برلم       21191127والتولٌع عن الشركة على العمود وتعدٌل الشركات وله ، تارٌخ : 

ادة اع-حسام عمر عبد السمٌع الشهابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات  -  1141

لرئٌس مجلس اإلدارة د/ على توفٌك جاد هللا فواز كافة السلطات الالزمة  -تشكٌل مجلس اإلدارة وتحدٌد اختصاصاته وصالحٌاته 

لإلدارة وطبما  للنظام األساسً للشركة الحك فً تمثٌل الشركة والتولٌع عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والتولٌع 

الهٌئة العامة لالستثمار والسجل التجاري والضرائب والشهر العماري والتؤمٌنات االجتماعٌة كافة الجهات األخرى  عن الشركة أمام

 1511برلم       21191127والتولٌع عن الشركة على العمود وتعدٌل الشركات وله ، تارٌخ : 

اعادة -ٌد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات امال نبٌل عبدالجلٌل المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجد -  1141

لرئٌس مجلس اإلدارة د/ على توفٌك جاد هللا فواز كافة السلطات الالزمة  -تشكٌل مجلس اإلدارة وتحدٌد اختصاصاته وصالحٌاته 

والهٌئات العامة والتولٌع لإلدارة وطبما  للنظام األساسً للشركة الحك فً تمثٌل الشركة والتولٌع عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة 

عن الشركة أمام الهٌئة العامة لالستثمار والسجل التجاري والضرائب والشهر العماري والتؤمٌنات االجتماعٌة كافة الجهات األخرى 

 1511برلم       21191127والتولٌع عن الشركة على العمود وتعدٌل الشركات وله ، تارٌخ : 

اعادة -امال نبٌل عبدالجلٌل المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات  -  1142

لرئٌس مجلس اإلدارة د/ على توفٌك جاد هللا فواز كافة السلطات الالزمة  -تشكٌل مجلس اإلدارة وتحدٌد اختصاصاته وصالحٌاته 

للشركة الحك فً تمثٌل الشركة والتولٌع عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والتولٌع لإلدارة وطبما  للنظام األساسً 

عن الشركة أمام الهٌئة العامة لالستثمار والسجل التجاري والضرائب والشهر العماري والتؤمٌنات االجتماعٌة كافة الجهات األخرى 

 1511برلم       21191127وله ، تارٌخ :  والتولٌع عن الشركة على العمود وتعدٌل الشركات

 على توفٌك جاد هللا فواز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما  ذكر   -  1143
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لرئٌس مجلس اإلدارة االستاذ الدكتور/على توفٌك جادهللا فواز حك التولٌع عن الشركة أمام كافة البنون و له فً سبٌل    -

الحك فً فتح الحسابات والسحب واإلٌداع منها وفتح االعتمادات المستندٌة وإغاللها والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت  ذلن

 وتظهٌرها باسم الشركة وذلن بصفته 

لرئٌس مجلس اإلدارة صالحٌات واسعة فً تسجٌل ملفات االدوٌة والمستحضرات واالخطار بوزارة الصحة وتفوٌض  -

 1511برلم       21191127لس اإلدارة فً بٌع وشراء المستحضرات الطبٌة ، تارٌخ : السٌد رئٌس مج

 على توفٌك جاد هللا فواز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما  ذكر   -  1144

ركة أمام كافة البنون و له فً سبٌل لرئٌس مجلس اإلدارة االستاذ الدكتور/على توفٌك جادهللا فواز حك التولٌع عن الش   -

ذلن الحك فً فتح الحسابات والسحب واإلٌداع منها وفتح االعتمادات المستندٌة وإغاللها والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت 

 وتظهٌرها باسم الشركة وذلن بصفته 

طار بوزارة الصحة وتفوٌض لرئٌس مجلس اإلدارة صالحٌات واسعة فً تسجٌل ملفات االدوٌة والمستحضرات واالخ -

 1511برلم       21191127السٌد رئٌس مجلس اإلدارة فً بٌع وشراء المستحضرات الطبٌة ، تارٌخ : 

 حسام عمر عبد السمٌع الشهابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما  ذكر   -  1145

على توفٌك جادهللا فواز حك التولٌع عن الشركة أمام كافة البنون و له فً سبٌل لرئٌس مجلس اإلدارة االستاذ الدكتور/   -

ذلن الحك فً فتح الحسابات والسحب واإلٌداع منها وفتح االعتمادات المستندٌة وإغاللها والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت 

 وتظهٌرها باسم الشركة وذلن بصفته 

فً تسجٌل ملفات االدوٌة والمستحضرات واالخطار بوزارة الصحة وتفوٌض لرئٌس مجلس اإلدارة صالحٌات واسعة  -

 1511برلم       21191127السٌد رئٌس مجلس اإلدارة فً بٌع وشراء المستحضرات الطبٌة ، تارٌخ : 

 حسام عمر عبد السمٌع الشهابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما  ذكر   -  1146

لرئٌس مجلس اإلدارة االستاذ الدكتور/على توفٌك جادهللا فواز حك التولٌع عن الشركة أمام كافة البنون و له فً سبٌل    -

ذلن الحك فً فتح الحسابات والسحب واإلٌداع منها وفتح االعتمادات المستندٌة وإغاللها والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت 

 فته وتظهٌرها باسم الشركة وذلن بص

لرئٌس مجلس اإلدارة صالحٌات واسعة فً تسجٌل ملفات االدوٌة والمستحضرات واالخطار بوزارة الصحة وتفوٌض  -

 1511برلم       21191127السٌد رئٌس مجلس اإلدارة فً بٌع وشراء المستحضرات الطبٌة ، تارٌخ : 

 حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما  ذكر    امال نبٌل عبدالجلٌل المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  1147

لرئٌس مجلس اإلدارة االستاذ الدكتور/على توفٌك جادهللا فواز حك التولٌع عن الشركة أمام كافة البنون و له فً سبٌل    -

الكمبٌاالت ذلن الحك فً فتح الحسابات والسحب واإلٌداع منها وفتح االعتمادات المستندٌة وإغاللها والتولٌع على الشٌكات و

 وتظهٌرها باسم الشركة وذلن بصفته 

لرئٌس مجلس اإلدارة صالحٌات واسعة فً تسجٌل ملفات االدوٌة والمستحضرات واالخطار بوزارة الصحة وتفوٌض  -

 1511برلم       21191127السٌد رئٌس مجلس اإلدارة فً بٌع وشراء المستحضرات الطبٌة ، تارٌخ : 

 لٌل المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما  ذكر  امال نبٌل عبدالج -  1148

لرئٌس مجلس اإلدارة االستاذ الدكتور/على توفٌك جادهللا فواز حك التولٌع عن الشركة أمام كافة البنون و له فً سبٌل    -

مستندٌة وإغاللها والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت ذلن الحك فً فتح الحسابات والسحب واإلٌداع منها وفتح االعتمادات ال

 وتظهٌرها باسم الشركة وذلن بصفته 

لرئٌس مجلس اإلدارة صالحٌات واسعة فً تسجٌل ملفات االدوٌة والمستحضرات واالخطار بوزارة الصحة وتفوٌض  -

 1511برلم       21191127السٌد رئٌس مجلس اإلدارة فً بٌع وشراء المستحضرات الطبٌة ، تارٌخ : 
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 245 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

على توفٌك جاد هللا فواز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وتمرٌر حمه فً منح الغٌر توكٌل بذلن  بشرط عمل توكٌل  -  1149

 لكل مستحضر

لجمٌع أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن فمط حك االلتراض من البنون وتمدٌم الضمانات الالزمة لذلن من رهونات    -

 1511برلم       21191127ٌة ، تارٌخ : تجارٌة أو عمار

على توفٌك جاد هللا فواز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وتمرٌر حمه فً منح الغٌر توكٌل بذلن  بشرط عمل توكٌل  -  1151

 لكل مستحضر

رهونات  لجمٌع أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن فمط حك االلتراض من البنون وتمدٌم الضمانات الالزمة لذلن من   -

 1511برلم       21191127تجارٌة أو عمارٌة ، تارٌخ : 

حسام عمر عبد السمٌع الشهابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتمرٌر حمه فً منح الغٌر توكٌل بذلن  بشرط عمل  -  1151

 توكٌل لكل مستحضر

الضمانات الالزمة لذلن من رهونات  لجمٌع أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن فمط حك االلتراض من البنون وتمدٌم   -

 1511برلم       21191127تجارٌة أو عمارٌة ، تارٌخ : 

حسام عمر عبد السمٌع الشهابى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتمرٌر حمه فً منح الغٌر توكٌل بذلن  بشرط عمل  -  1152

 توكٌل لكل مستحضر

االلتراض من البنون وتمدٌم الضمانات الالزمة لذلن من رهونات لجمٌع أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن فمط حك    -

 1511برلم       21191127تجارٌة أو عمارٌة ، تارٌخ : 

امال نبٌل عبدالجلٌل المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتمرٌر حمه فً منح الغٌر توكٌل بذلن  بشرط عمل  -  1153

 توكٌل لكل مستحضر

اإلدارة مجتمعٌن فمط حك االلتراض من البنون وتمدٌم الضمانات الالزمة لذلن من رهونات  لجمٌع أعضاء مجلس   -

 1511برلم       21191127تجارٌة أو عمارٌة ، تارٌخ : 

امال نبٌل عبدالجلٌل المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتمرٌر حمه فً منح الغٌر توكٌل بذلن  بشرط عمل  -  1154

 توكٌل لكل مستحضر

لجمٌع أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن فمط حك االلتراض من البنون وتمدٌم الضمانات الالزمة لذلن من رهونات    -

 1511برلم       21191127تجارٌة أو عمارٌة ، تارٌخ : 

 9329برلم       21191127دمحم صبحً أحمد الزرباوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1155

 9329برلم       21191127دمحم صبحً أحمد الزرباوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1156

 9329برلم       21191127صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً  تو -  1157

 9329برلم       21191127منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1158

 9329رلم   ب    21191127اٌهاب دمحم دمحم عبد النبى ابو حجاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1159

 9329برلم       21191127اٌهاب دمحم دمحم عبد النبى ابو حجاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1161

 9329برلم       21191127دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1161

 9329برلم       21191127طة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن  توصٌة بسٌ -  1162

 9329برلم       21191127عماد دمحم الحسن بدوي علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1163



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 9329برلم       21191127عماد دمحم الحسن بدوي علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1164

شرٌن موصى مذكورٌن بعمد التعدٌل ، تارٌخ  2بحً أحمد الزرباوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد دمحم ص -  1165

 9329برلم       21191127: 

شرٌن موصى مذكورٌن بعمد التعدٌل ، تارٌخ  2دمحم صبحً أحمد الزرباوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  1166

 9329برلم       21191127: 

شرٌن موصى مذكورٌن بعمد التعدٌل  2منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  1167

 9329برلم       21191127، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكورٌن بعمد التعدٌل  2منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  1168

 9329برلم       21191127تارٌخ : ، 

شرٌن موصى مذكورٌن بعمد التعدٌل ،  2اٌهاب دمحم دمحم عبد النبى ابو حجاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  1169

 9329برلم       21191127تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكورٌن بعمد التعدٌل ،  2 اٌهاب دمحم دمحم عبد النبى ابو حجاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد -  1171

 9329برلم       21191127تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكورٌن بعمد التعدٌل ، تارٌخ  2دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  1171

 9329برلم       21191127: 

شرٌن موصى مذكورٌن بعمد التعدٌل ، تارٌخ  2ر و شرٌن  خروج عدد دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  1172

 9329برلم       21191127: 

شرٌن موصى مذكورٌن بعمد التعدٌل ، تارٌخ  2عماد دمحم الحسن بدوي علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  1173

 9329برلم       21191127: 

شرٌن موصى مذكورٌن بعمد التعدٌل ، تارٌخ  2توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد عماد دمحم الحسن بدوي علً   -  1174

 9329برلم       21191127: 

دمحم صبحً أحمد الزرباوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  1175

 منفً حسٌن والسٌدة / منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً منفردان او مجتمعان وٌمثل للشرٌكان المتضامنان السٌد/ دمحم رمضان دمحم

الشرٌكان المتضامنان الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهما منفردان او مجتمعان فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة 

العام ولطاع األعمال العام والخاص ولهما إجراء كافة العمود والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع 

 9329برلم       21191127والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلً األخص ، تارٌخ : 

دمحم صبحً أحمد الزرباوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  1176

كان المتضامنان السٌد/ دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن والسٌدة / منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً منفردان او مجتمعان وٌمثل للشرٌ

الشرٌكان المتضامنان الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهما منفردان او مجتمعان فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة 

ات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ولهما إجراء كافة العمود والتعامل باسمها مع جمٌع الجه

 9329برلم       21191127والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلً األخص ، تارٌخ : 

لتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة وا -  1177

الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن والسٌدة / منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً منفردان او 

إلدارة  مجتمعان وٌمثل الشرٌكان المتضامنان الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهما منفردان او مجتمعان فً هذا الصدد أوسع السلطات

الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ولهما إجراء كافة 

 9329برلم       21191127العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلً األخص ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً  ت -  1178

الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن والسٌدة / منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً منفردان او 

نفردان او مجتمعان فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة مجتمعان وٌمثل الشرٌكان المتضامنان الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهما م

الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ولهما إجراء كافة 

 9329برلم       21191127العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلً األخص ، تارٌخ : 

اٌهاب دمحم دمحم عبد النبى ابو حجاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  1179

الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن والسٌدة / منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً منفردان او 

المتضامنان الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهما منفردان او مجتمعان فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة مجتمعان وٌمثل الشرٌكان 

الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ولهما إجراء كافة 

 9329برلم       21191127وعلً األخص ، تارٌخ : العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة 

اٌهاب دمحم دمحم عبد النبى ابو حجاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  1181

تر الصٌرفً منفردان او الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن والسٌدة / منً عبد الباسط دمحم عن

مجتمعان وٌمثل الشرٌكان المتضامنان الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهما منفردان او مجتمعان فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 

افة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ولهما إجراء ك

 9329برلم       21191127العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلً األخص ، تارٌخ : 

دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  1181

سٌن والسٌدة / منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً منفردان او مجتمعان وٌمثل للشرٌكان المتضامنان السٌد/ دمحم رمضان دمحم منفً ح

الشرٌكان المتضامنان الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهما منفردان او مجتمعان فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة 

ع األعمال العام والخاص ولهما إجراء كافة العمود والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطا

 9329برلم       21191127والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلً األخص ، تارٌخ : 

دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  1182

للشرٌكان المتضامنان السٌد/ دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن والسٌدة / منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً منفردان او مجتمعان وٌمثل 

ن الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهما منفردان او مجتمعان فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة الشرٌكان المتضامنا

والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ولهما إجراء كافة العمود 

 9329برلم       21191127ص ، تارٌخ : والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلً األخ

عماد دمحم الحسن بدوي علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  1183

او مجتمعان وٌمثل للشرٌكان المتضامنان السٌد/ دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن والسٌدة / منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً منفردان 

الشرٌكان المتضامنان الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهما منفردان او مجتمعان فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة 

والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ولهما إجراء كافة العمود 

 9329برلم       21191127ت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلً األخص ، تارٌخ : والمعامال

عماد دمحم الحسن بدوي علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  1184

د الباسط دمحم عنتر الصٌرفً منفردان او مجتمعان وٌمثل للشرٌكان المتضامنان السٌد/ دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن والسٌدة / منً عب

الشرٌكان المتضامنان الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهما منفردان او مجتمعان فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة 

اص ولهما إجراء كافة العمود والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخ

 9329برلم       21191127والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلً األخص ، تارٌخ : 

دمحم صبحً أحمد الزرباوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد  -  1185

الغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المب

العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

اض بطرٌك االعتمادات والمروض غٌرالمفتوح بها والمنموالت والمشترٌات والمبادالت ولكال من الشرٌكٌن   مجتمعان  حك االلتر

 9329برلم       21191127اعتمادات بالبنون والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم صبحً أحمد الزرباوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد  -  1186

رهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع مرتباتهم وأجو

العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

من الشرٌكٌن   مجتمعان  حك االلتراض بطرٌك االعتمادات والمروض غٌرالمفتوح بها  والمنموالت والمشترٌات والمبادالت ولكال

 9329برلم       21191127اعتمادات بالبنون والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة ، تارٌخ : 

وكالء ومستخدمً الشركة منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن وولف وعزل  -  1187

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام 

ائع جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبض

والمنموالت والمشترٌات والمبادالت ولكال من الشرٌكٌن   مجتمعان  حك االلتراض بطرٌك االعتمادات والمروض غٌرالمفتوح بها 

 9329برلم       21191127اعتمادات بالبنون والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً   -  1188

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام 

جل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باأل

والمنموالت والمشترٌات والمبادالت ولكال من الشرٌكٌن   مجتمعان  حك االلتراض بطرٌك االعتمادات والمروض غٌرالمفتوح بها 

 9329برلم       21191127اعتمادات بالبنون والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة ، تارٌخ : 

اٌهاب دمحم دمحم عبد النبى ابو حجاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة  -  1189

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام 

مات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع جمٌع العمود والمشارطات والصف

والمنموالت والمشترٌات والمبادالت ولكال من الشرٌكٌن   مجتمعان  حك االلتراض بطرٌك االعتمادات والمروض غٌرالمفتوح بها 

 9329برلم       21191127ت المالٌة ، تارٌخ : اعتمادات بالبنون والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئا

اٌهاب دمحم دمحم عبد النبى ابو حجاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة  -  1191

التجارٌة وإبرام وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 

جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

والمنموالت والمشترٌات والمبادالت ولكال من الشرٌكٌن   مجتمعان  حك االلتراض بطرٌك االعتمادات والمروض غٌرالمفتوح بها 

 9329برلم       21191127بالبنون والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة ، تارٌخ :  اعتمادات

دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد  -  1191

ل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌ

العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

دات والمروض غٌرالمفتوح بها والمنموالت والمشترٌات والمبادالت ولكال من الشرٌكٌن   مجتمعان  حك االلتراض بطرٌك االعتما

 9329برلم       21191127اعتمادات بالبنون والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة ، تارٌخ : 

دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد  -  1192

ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم 

العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

مجتمعان  حك االلتراض بطرٌك االعتمادات والمروض غٌرالمفتوح بها  والمنموالت والمشترٌات والمبادالت ولكال من الشرٌكٌن  

 9329برلم       21191127اعتمادات بالبنون والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة ، تارٌخ : 

وتحدٌد عماد دمحم الحسن بدوي علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة  -  1193

مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع 

العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

ٌات والمبادالت ولكال من الشرٌكٌن   مجتمعان  حك االلتراض بطرٌك االعتمادات والمروض غٌرالمفتوح بها والمنموالت والمشتر

 9329برلم       21191127اعتمادات بالبنون والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد عماد دمحم الحسن بدوي علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌ -  1194

مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع 

لمهمات والبضائع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء جمٌع المواد وا

والمنموالت والمشترٌات والمبادالت ولكال من الشرٌكٌن   مجتمعان  حك االلتراض بطرٌك االعتمادات والمروض غٌرالمفتوح بها 

 9329برلم       21191127اعتمادات بالبنون والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة ، تارٌخ : 

ي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بؤي نوع من أنواع المعامالت والسحب واإلٌداع والتولٌع دمحم صبحً أحمد الزرباو -  1195

علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والرهون وكذلن 

إذا ولعة الشرٌكان مجتمعان مشفوعا بالصفة التً ٌتعامالن االشتران فً المإسسات االخري وال ٌكون التصرف ملزما للشركة إال 

 9329برلم       21191127بها ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

ٌداع والتولٌع دمحم صبحً أحمد الزرباوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بؤي نوع من أنواع المعامالت والسحب واإل -  1196

علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والرهون وكذلن 

االشتران فً المإسسات االخري وال ٌكون التصرف ملزما للشركة إال إذا ولعة الشرٌكان مجتمعان مشفوعا بالصفة التً ٌتعامالن 

 9329برلم       21191127توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : بها ولهما حك 

منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بؤي نوع من أنواع المعامالت والسحب واإلٌداع  -  1197

أسمال الشركة وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والرهون والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن ر

وكذلن االشتران فً المإسسات االخري وال ٌكون التصرف ملزما للشركة إال إذا ولعة الشرٌكان مجتمعان مشفوعا بالصفة التً 

 9329برلم       21191127، تارٌخ : ٌتعامالن بها ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. 

منً عبد الباسط دمحم عنتر الصٌرفً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بؤي نوع من أنواع المعامالت والسحب واإلٌداع  -  1198

لرهون والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت وا

وكذلن االشتران فً المإسسات االخري وال ٌكون التصرف ملزما للشركة إال إذا ولعة الشرٌكان مجتمعان مشفوعا بالصفة التً 

 9329برلم       21191127ٌتعامالن بها ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

عبد النبى ابو حجاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بؤي نوع من أنواع المعامالت والسحب واإلٌداع اٌهاب دمحم دمحم  -  1199

والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والرهون 

ملزما للشركة إال إذا ولعة الشرٌكان مجتمعان مشفوعا بالصفة التً وكذلن االشتران فً المإسسات االخري وال ٌكون التصرف 

 9329برلم       21191127ٌتعامالن بها ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

أنواع المعامالت والسحب واإلٌداع  اٌهاب دمحم دمحم عبد النبى ابو حجاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بؤي نوع من -  1211

والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والرهون 

التً  وكذلن االشتران فً المإسسات االخري وال ٌكون التصرف ملزما للشركة إال إذا ولعة الشرٌكان مجتمعان مشفوعا بالصفة

 9329برلم       21191127ٌتعامالن بها ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بؤي نوع من أنواع المعامالت والسحب واإلٌداع والتولٌع  -  1211

لحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والرهون وكذلن علً الشٌكات وفتح وغلك ا

االشتران فً المإسسات االخري وال ٌكون التصرف ملزما للشركة إال إذا ولعة الشرٌكان مجتمعان مشفوعا بالصفة التً ٌتعامالن 

 9329برلم       21191127دا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : بها ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ماذكر فٌما ع

دمحم رمضان دمحم منفً حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بؤي نوع من أنواع المعامالت والسحب واإلٌداع والتولٌع  -  1212

والمنموالت والرهون وكذلن  علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات

االشتران فً المإسسات االخري وال ٌكون التصرف ملزما للشركة إال إذا ولعة الشرٌكان مجتمعان مشفوعا بالصفة التً ٌتعامالن 

 9329برلم       21191127بها ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

اد دمحم الحسن بدوي علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بؤي نوع من أنواع المعامالت والسحب واإلٌداع والتولٌع عم -  1213

علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والرهون وكذلن 
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 250 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

صرف ملزما للشركة إال إذا ولعة الشرٌكان مجتمعان مشفوعا بالصفة التً ٌتعامالن االشتران فً المإسسات االخري وال ٌكون الت

 9329برلم       21191127بها ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

المعامالت والسحب واإلٌداع والتولٌع  عماد دمحم الحسن بدوي علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بؤي نوع من أنواع -  1214

علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والرهون وكذلن 

ٌتعامالن االشتران فً المإسسات االخري وال ٌكون التصرف ملزما للشركة إال إذا ولعة الشرٌكان مجتمعان مشفوعا بالصفة التً 

 9329برلم       21191127بها ولهما حك توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

دمحم احمد فإاد على توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه على اعطاء حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض  -  1215

 145967برلم       21191127ئٌس مجلس االدارة منفردا ، تارٌخ : سلطات واختصاصات التولٌع للسٌد ر

برلم       21191128ولٌد عبد الفتاح عبد المولى ناٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  1216

7185 

 7185برلم       21191128ٌخ : عبد العزٌز عطٌة عٌد سلومة  شركة مساهمة  عضو منتدب من ذوى الخبرة   ، تار -  1217

 7185برلم       21191128ربٌع عطٌه عٌد سلومه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1218

 7185برلم       21191128نصر هللا عبد الفتاح عبد المولى ناٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1219

-بد المولى ناٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ولٌد عبد الفتاح ع -  1211

صالحٌات رئٌس مجلس االدارة )ولٌدعبدالفتاح عبدالمولى ناٌل ( والسٌد/عبدالعزٌز عطٌة عٌد سلومة ) العضو المنتدب( منفردٌن 

 تكون كالتالى : 

كافة الصالحٌات الالزمة لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص بكافة  

اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 

 7185برلم       21191128هن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل ، تارٌخ : الضمان وحك االلتراض والر

صالحٌات -عبد العزٌز عطٌة عٌد سلومة  شركة مساهمة  عضو منتدب من ذوى الخبرة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1211

عٌد سلومة ) العضو المنتدب( منفردٌن تكون كالتالى رئٌس مجلس االدارة )ولٌدعبدالفتاح عبدالمولى ناٌل ( والسٌد/عبدالعزٌز عطٌة 

 : 

كافة الصالحٌات الالزمة لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص بكافة  

ك الحسابات واستصدار خطابات اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغل

 7185برلم       21191128الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل ، تارٌخ : 

صالحٌات رئٌس مجلس االدارة -ربٌع عطٌه عٌد سلومه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1212

 المولى ناٌل ( والسٌد/عبدالعزٌز عطٌة عٌد سلومة ) العضو المنتدب( منفردٌن تكون كالتالى : )ولٌدعبدالفتاح عبد

كافة الصالحٌات الالزمة لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص بكافة  

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب 

 7185برلم       21191128الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل ، تارٌخ : 

صالحٌات رئٌس -الدارة نصر هللا عبد الفتاح عبد المولى ناٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس ا -  1213

 مجلس االدارة )ولٌدعبدالفتاح عبدالمولى ناٌل ( والسٌد/عبدالعزٌز عطٌة عٌد سلومة ) العضو المنتدب( منفردٌن تكون كالتالى : 

افة كافة الصالحٌات الالزمة لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص بك 

اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 

 7185برلم       21191128الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل ، تارٌخ : 
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شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مع جمٌع البنون وكل ذلن باسم  ولٌد عبد الفتاح عبد المولى ناٌل  -  1214

الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

ركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك والسٌارات باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الش

لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

برلم       21191128تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر  . ، تارٌخ : 

7185 

عبد العزٌز عطٌة عٌد سلومة  شركة مساهمة  عضو منتدب من ذوى الخبرة  مع جمٌع البنون وكل ذلن باسم الشركة  -  1215

وضمن اغراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك والسٌارات باسم الشركة 

لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

برلم       21191128ل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر  . ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌ

7185 

ربٌع عطٌه عٌد سلومه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع جمٌع البنون وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها  -  1216

ارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العم

ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع 

الشركة بالنمد وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 7185برلم       21191128او باالجل ولهم حك توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر  . ، تارٌخ : 

نصر هللا عبد الفتاح عبد المولى ناٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع جمٌع البنون وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  1217

ود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم اغراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عم

الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ 

كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام 

 7185برلم       21191128الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر  . ، تارٌخ : 

برلم       21191128ولٌد احمد صالح احمد محمود ابودنمل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  1218

6315 

 6315برلم       21191128احمد سالمه عٌد عالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنتدب ، تارٌخ :  -  1219

ولٌد احمد صالح احمد محمود ابودنمل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الجٌزة بدال من السٌد/محمود عبد الباسط ،  -  1221

 6315برلم       21191128تارٌخ : 

    21191128احمد سالمه عٌد عالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الجٌزة بدال من السٌد/محمود عبد الباسط ، تارٌخ :  -  1221

 6315برلم   

 9339برلم       21191128دمحم عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1222

 9339برلم       21191128د حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : أحمد عبد الموجو -  1223

 9339برلم       21191128حسن عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1224

 9339برلم       21191128تارٌخ :  محمود عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، -  1225

 9339برلم       21191128عبد الموجود حسن عبد العال الحصرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1226

 9339برلم       21191128دمحم عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1227

 9339برلم       21191128أحمد عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1228
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 9339برلم       21191128حسن عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1229

 9339برلم       21191128ضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : محمود عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  ع -  1231

 9339برلم       21191128عبد الموجود حسن عبد العال الحصرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1231

 9339رلم   ب    21191128دمحم عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1232

 9339برلم       21191128أحمد عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1233

 9339برلم       21191128حسن عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1234

 9339برلم       21191128ل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : محمود عبد الموجود حسن عبد العا -  1235

 9339برلم       21191128عبد الموجود حسن عبد العال الحصرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1236

 9339برلم       21191128دمحم عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1237

 9339برلم       21191128أحمد عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1238

 9339برلم       21191128ة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : حسن عبد الموجود حسن عبد العال  شرك -  1239

 9339برلم       21191128محمود عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1241

 9339برلم       21191128عبد الموجود حسن عبد العال الحصرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1241

دمحم عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االداره حك تمثٌل  -  1242

الشركه و التولٌع على عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و 

سم الشركه و ألغراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات غٌرها و با

الحكومٌه و غٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى نوع من المعامالت المالٌه مع البنون و المصارف 

 9339برلم       21191128السحب و االٌداع و التولٌع على ، تارٌخ : الخاصه و العامه و الهٌئات المالٌه ك

أحمد عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االداره حك تمثٌل الشركه و  -  1243

مود االٌجار و البٌع و الشراء و غٌرها و التولٌع على عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على جمٌع ع

باسم الشركه و ألغراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

مصارف الخاصه و و غٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى نوع من المعامالت المالٌه مع البنون و ال

 9339برلم       21191128العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على ، تارٌخ : 

حسن عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االداره حك تمثٌل الشركه و  -  1244

والمنموالت والسٌارات والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و غٌرها و التولٌع على عمود الشراء والبٌع والعمارات 

باسم الشركه و ألغراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

نوع من المعامالت المالٌه مع البنون و المصارف الخاصه و  و غٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى

 9339برلم       21191128العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على ، تارٌخ : 

محمود عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االداره حك تمثٌل الشركه  -  1245

التولٌع على عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و غٌرها و  و

باسم الشركه و ألغراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

طاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى نوع من المعامالت المالٌه مع البنون و المصارف الخاصه و و غٌر الحكومٌه و الم

 9339برلم       21191128العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على ، تارٌخ : 

ة  ٌكون لرئٌس مجلس االداره حك تمثٌل عبد الموجود حسن عبد العال الحصرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  1246

الشركه و التولٌع على عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و 
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ام جمٌع الجهات غٌرها و باسم الشركه و ألغراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و ام

الحكومٌه و غٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى نوع من المعامالت المالٌه مع البنون و المصارف 

 9339برلم       21191128الخاصه و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على ، تارٌخ : 

حسن عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشٌكات بدون حد الصى و فتح وغلك دمحم عبد الموجود  -  1247

الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال الشركه و له حك التولٌع على عمود 

جراء و ابرام كافه العمود و المعامالت الداخلٌه ضمن غرض المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم ا

الشركه و على االخص تعٌٌن و ولف و عزل وكالء و مستخدمى الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع 

 9339برلم       21191128كافه المبالغ و تحوٌله و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع ، تارٌخ : 

أحمد عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشٌكات بدون حد الصى و فتح وغلك الحسابات  -  1248

و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال الشركه و له حك التولٌع على عمود المروض و 

مٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه العمود و المعامالت الداخلٌه ضمن غرض الشركه و التولٌع على ج

على االخص تعٌٌن و ولف و عزل وكالء و مستخدمى الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبالغ 

 9339برلم       21191128ذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع ، تارٌخ : و تحوٌله و بٌع و تسدٌد كافه السندات اال

حسن عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشٌكات بدون حد الصى و فتح وغلك الحسابات  -  1249

التولٌع على عمود المروض و  و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال الشركه و له حك

التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه العمود و المعامالت الداخلٌه ضمن غرض الشركه و 

 على االخص تعٌٌن و ولف و عزل وكالء و مستخدمى الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبالغ

 9339برلم       21191128و تحوٌله و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع ، تارٌخ : 

محمود عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشٌكات بدون حد الصى و فتح وغلك  -  1251

الضمان و االفراج عن رأس مال الشركه و له حك التولٌع على عمود الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات 

المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه العمود و المعامالت الداخلٌه ضمن غرض 

اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع الشركه و على االخص تعٌٌن و ولف و عزل وكالء و مستخدمى الشركه و تحدٌد مرتباتهم و 

 9339برلم       21191128كافه المبالغ و تحوٌله و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع ، تارٌخ : 

عبد الموجود حسن عبد العال الحصرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشٌكات بدون حد الصى و فتح وغلك  -  1251

ت و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال الشركه و له حك التولٌع على عمود الحسابا

المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه العمود و المعامالت الداخلٌه ضمن غرض 

ل وكالء و مستخدمى الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع الشركه و على االخص تعٌٌن و ولف و عز

 9339برلم       21191128كافه المبالغ و تحوٌله و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع ، تارٌخ : 

ادارة  العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك  دمحم عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس -  1252

بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات اخرى باسم الشركه و له الحك فى توكٌل من 

 ٌشاء فى كل او بعض ما ذكر.

  

 9339برلم       21191128ٌخ : ) على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامة لالختصاص( ، تار

أحمد عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك  -  1253

بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات اخرى باسم الشركه و له الحك فى توكٌل من 

 شاء فى كل او بعض ما ذكر.ٌ

  

 9339برلم       21191128) على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامة لالختصاص( ، تارٌخ : 

حسن عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك  -  1254

جل وله حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات اخرى باسم الشركه و له الحك فى توكٌل من بمعامالت الشركه بالنمد او باال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌشاء فى كل او بعض ما ذكر.

  

 9339برلم       21191128) على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامة لالختصاص( ، تارٌخ : 

اهمة  عضو مجلس ادارة  العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك محمود عبد الموجود حسن عبد العال  شركة مس -  1255

بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات اخرى باسم الشركه و له الحك فى توكٌل من 

 ٌشاء فى كل او بعض ما ذكر.

  

 9339برلم       21191128الختصاص( ، تارٌخ : ) على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامة ل

عبد الموجود حسن عبد العال الحصرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك  -  1256

لحك فى توكٌل من بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات اخرى باسم الشركه و له ا

 ٌشاء فى كل او بعض ما ذكر.

  

 9339برلم       21191128) على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمه الجمعٌة العامة لالختصاص( ، تارٌخ : 

أحمد عواض حسن سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  طبً و تفوٌضه باألدارة الطبٌة داخل مستشفً بٌجاد ذات العماد  -  1257

 8722برلم       21191128خ : ، تارٌ

 12385برلم       21191128أٌمن نصر الدٌن حسن علً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1258

 12385برلم       21191128أنــس سٌدٌن سعٌد سٌدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1259

 السٌد سعٌد السٌد -  1261

 12385برلم       21191128عٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  

أٌمن نصر الدٌن حسن علً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ومسئول عن التولٌع عن الشركة وعلى كافه تعهداتها  -  1261

اته وله حك تفوٌض العضومنتدب او توكٌل الغٌرفى كل اوبعض ما ذكر.. وله ومعامالتها وتمثٌلها امام المضاء بكافة درجاته وهٌئ

برلم       21191128حك إصدار التوكٌالت للمحامٌن وحك الصلح وااللرار واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر .. ، تارٌخ : 

12385 

ن التولٌع عن الشركة وعلى كافه تعهداتها أنــس سٌدٌن سعٌد سٌدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ومسئول ع -  1262

ومعامالتها وتمثٌلها امام المضاء بكافة درجاته وهٌئاته وله حك تفوٌض العضومنتدب او توكٌل الغٌرفى كل اوبعض ما ذكر.. وله 

برلم       21191128حك إصدار التوكٌالت للمحامٌن وحك الصلح وااللرار واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر .. ، تارٌخ : 

12385 

 السٌد سعٌد السٌد -  1263

عٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  ومسئول عن التولٌع عن الشركة وعلى كافه تعهداتها ومعامالتها وتمثٌلها امام المضاء بكافة  

لمحامٌن وحك درجاته وهٌئاته وله حك تفوٌض العضومنتدب او توكٌل الغٌرفى كل اوبعض ما ذكر.. وله حك إصدار التوكٌالت ل

 12385برلم       21191128الصلح وااللرار واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر .. ، تارٌخ : 

أٌمن نصر الدٌن حسن علً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للشركة وله كافة الصالحٌات واالختصاصات فى إدارة  -  1264

انفراد عن الشركة على كافة معامالتها وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌة  الشركة طبما  للمانون واللوائح وله حك التولٌع على

وغٌرالحكومٌة وجمٌع الوزارات ووزارة التعلٌم والتعلٌم العالى والجامعات المصرٌة والجامعات االجنبٌة خــارج وداخـــل جمهورٌة 

اسٌة والحك فى ابرام وتولٌع على كافة انواع العمود بكافة مصر العربٌة والمعاهد والمإسسات التعلٌمٌة والمراكز العلمٌة والدر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191128اشكالها وانواعها نٌابة عن الشركة وفى شراء وبٌع السٌارات ولمصلحتها وضمن اغراضها.. ، تارٌخ : 

12385 

ات واالختصاصات فى إدارة أنــس سٌدٌن سعٌد سٌدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للشركة وله كافة الصالحٌ -  1265

الشركة طبما  للمانون واللوائح وله حك التولٌع على انفراد عن الشركة على كافة معامالتها وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

جمهورٌة  وغٌرالحكومٌة وجمٌع الوزارات ووزارة التعلٌم والتعلٌم العالى والجامعات المصرٌة والجامعات االجنبٌة خــارج وداخـــل

مصر العربٌة والمعاهد والمإسسات التعلٌمٌة والمراكز العلمٌة والدراسٌة والحك فى ابرام وتولٌع على كافة انواع العمود بكافة 

برلم       21191128اشكالها وانواعها نٌابة عن الشركة وفى شراء وبٌع السٌارات ولمصلحتها وضمن اغراضها.. ، تارٌخ : 

12385 

 سعٌد السٌد السٌد -  1266

عٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركة وله كافة الصالحٌات واالختصاصات فى إدارة الشركة طبما  للمانون واللوائح وله حك  

التولٌع على انفراد عن الشركة على كافة معامالتها وتعهداتها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌرالحكومٌة وجمٌع الوزارات ووزارة 

تعلٌم العالى والجامعات المصرٌة والجامعات االجنبٌة خــارج وداخـــل جمهورٌة مصر العربٌة والمعاهد والمإسسات التعلٌم وال

التعلٌمٌة والمراكز العلمٌة والدراسٌة والحك فى ابرام وتولٌع على كافة انواع العمود بكافة اشكالها وانواعها نٌابة عن الشركة وفى 

 12385برلم       21191128ا وضمن اغراضها.. ، تارٌخ : شراء وبٌع السٌارات ولمصلحته

برلم       21191128مصطفى دمحم سمٌر فهمى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول االستمالة ، تارٌخ :  -  1267

6965 

برلم       21191128خ : مصطفى دمحم سمٌر فهمى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول االستمالة ، تارٌ -  1268

6965 

 6965برلم       21191128ٌاسر احمد عبد اللطٌف  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لبول االستمالة ، تارٌخ :  -  1269

 6965برلم       21191128ٌاسر احمد عبد اللطٌف  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لبول االستمالة ، تارٌخ :  -  1271

 6965برلم       21191128ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول االستمالة ، تارٌخ : امٌرة احمد دمحم  -  1271

 6965برلم       21191128امٌرة احمد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول االستمالة ، تارٌخ :  -  1272

ة وعضو منتدب  ممثال عن الشركه المصرٌه المابضه مسعد عطٌة دمحم المصبى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  1273

على ان ٌكون له حك تمثٌل الشركة امام المضاء والغٌر وكافة الجهات الخارجٌة والحكومٌة واالدارٌة وكذا التولٌع  -للبتروكٌماوٌات 

نكٌة  والتعامل مع البنون وله الحك فى  على كافة عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة للعمارات واالراضى والسٌارات وعمود التسهٌالت الب

 145414برلم       21191129توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما سبك. ، تارٌخ : 

 1792برلم       21191129خالد عبدالحمٌد دمحم سلٌمان البربري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1274

 1792برلم       21191129  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : أحمد دمحم مصطفً دمحم -  1275

 1792برلم       21191129دمحم صبحى جابر عطٌفى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1276

 1792برلم       21191129تارٌخ :  اٌمان محمود حسن عرفه خلٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، -  1277

 1792برلم       21191129اٌمن عبد الحمٌد حسن ٌوسف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1278

 1792برلم       21191129هناء عبد المحسن حسن على سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1279

 1792برلم       21191129خالد عبدالحمٌد دمحم سلٌمان البربري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1281

 1792برلم       21191129أحمد دمحم مصطفً دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1281
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1792برلم       21191129عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : دمحم صبحى جابر عطٌفى دمحم  شركة مساهمة   -  1282

 1792برلم       21191129اٌمان محمود حسن عرفه خلٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1283

 1792برلم       21191129اٌمن عبد الحمٌد حسن ٌوسف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1284

 1792برلم       21191129هناء عبد المحسن حسن على سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1285

حك الولٌع منفردا للشركة فً -خالد عبدالحمٌد دمحم سلٌمان البربري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب  -  1286

عاللتها مع الغٌر باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه 

بنون والمصارف الحكومٌة واالستثمارٌه من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌة واعتمادات مستندٌه اشكالهم والتعامل مع جمٌع ال

والتسهٌالت االئتمانٌة والمروض والسلفٌات والرهن التجاري والعماري وشراء االالت والمعدات والسٌارات باسم الشركة وابرام كافه 

 1792برلم       21191129ركة نمد وباالجل ، تارٌخ : العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الش

حك الولٌع منفردا للشركة فً عاللتها مع -أحمد دمحم مصطفً دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب  -  1287

اص بكافه اشكالهم الغٌر باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخ

والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف الحكومٌة واالستثمارٌه من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌة واعتمادات مستندٌه والتسهٌالت 

االئتمانٌة والمروض والسلفٌات والرهن التجاري والعماري وشراء االالت والمعدات والسٌارات باسم الشركة وابرام كافه العمود 

 1792برلم       21191129طات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة نمد وباالجل ، تارٌخ : والمشار

حك الولٌع منفردا للشركة فً عاللتها -دمحم صبحى جابر عطٌفى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب  -  1288

ة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم مع الغٌر باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌ

والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف الحكومٌة واالستثمارٌه من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌة واعتمادات مستندٌه والتسهٌالت 

ات باسم الشركة وابرام كافه العمود االئتمانٌة والمروض والسلفٌات والرهن التجاري والعماري وشراء االالت والمعدات والسٌار

 1792برلم       21191129والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة نمد وباالجل ، تارٌخ : 

حك الولٌع منفردا للشركة فً -اٌمان محمود حسن عرفه خلٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب  -  1289

ركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه عاللتها مع الغٌر باسم الش

اشكالهم والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف الحكومٌة واالستثمارٌه من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌة واعتمادات مستندٌه 

اري والعماري وشراء االالت والمعدات والسٌارات باسم الشركة وابرام كافه والتسهٌالت االئتمانٌة والمروض والسلفٌات والرهن التج

 1792برلم       21191129العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة نمد وباالجل ، تارٌخ : 

نفردا للشركة فً عاللتها حك الولٌع م-اٌمن عبد الحمٌد حسن ٌوسف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب  -  1291

مع الغٌر باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

 والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف الحكومٌة واالستثمارٌه من سحب واٌداع وفتح حسابات بنكٌة واعتمادات مستندٌه والتسهٌالت

االئتمانٌة والمروض والسلفٌات والرهن التجاري والعماري وشراء االالت والمعدات والسٌارات باسم الشركة وابرام كافه العمود 

 1792برلم       21191129والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة نمد وباالجل ، تارٌخ : 

حك الولٌع منفردا للشركة فً -همة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب هناء عبد المحسن حسن على سالم  شركة مسا -  1291

عاللتها مع الغٌر باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه 

تح حسابات بنكٌة واعتمادات مستندٌه اشكالهم والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف الحكومٌة واالستثمارٌه من سحب واٌداع وف

والتسهٌالت االئتمانٌة والمروض والسلفٌات والرهن التجاري والعماري وشراء االالت والمعدات والسٌارات باسم الشركة وابرام كافه 

 1792برلم       21191129العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة نمد وباالجل ، تارٌخ : 

خالد عبدالحمٌد دمحم سلٌمان البربري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الطوٌل وله حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض  -  1292

 1792برلم       21191129ما ذكر ، تارٌخ : 

، تارٌخ أحمد دمحم مصطفً دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الطوٌل وله حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر  -  1293

 1792برلم       21191129: 
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دمحم صبحى جابر عطٌفى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الطوٌل وله حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ،  -  1294

 1792برلم       21191129تارٌخ : 

توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما  اٌمان محمود حسن عرفه خلٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الطوٌل وله حك -  1295

 1792برلم       21191129ذكر ، تارٌخ : 

اٌمن عبد الحمٌد حسن ٌوسف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الطوٌل وله حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر  -  1296

 1792برلم       21191129، تارٌخ : 

اهمة  عضو مجلس ادارة  الطوٌل وله حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما هناء عبد المحسن حسن على سالم  شركة مس -  1297

 1792برلم       21191129ذكر ، تارٌخ : 

 6512برلم       21191131دمحم احمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1298

 6512برلم       21191131مدٌر عام   ، تارٌخ : اسماعٌل اجمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة   -  1299

 6512برلم       21191131السٌد احمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1311

 6512برلم       21191131محمود احمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1311

احمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون دمحم احمد اسماعٌل عثمان )المدٌر االول ( دمحم  -  1312

اسماعٌل احمد اسماعٌل عثمان )المدٌر الثانى ( السٌد احمد اسماعٌل عثمان )المدٌر الثالث ( محمود احمد اسماعٌل عثمان ) المدٌر 

لغٌر والٌكون التصرف ملزما للشركه اال اذا ولعه المدٌر االول منفردا او اثنٌن مجتمعٌن من الرابع (  الشركه فً عاللتها مع ا

المدرٌن من الثانى الى الرابع  ولهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد 

 6512برلم       21191131الشركه او المانون او الئحه التنفٌذٌه ، تارٌخ : 

اسماعٌل اجمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون دمحم احمد اسماعٌل عثمان )المدٌر االول  -  1313

( اسماعٌل احمد اسماعٌل عثمان )المدٌر الثانى ( السٌد احمد اسماعٌل عثمان )المدٌر الثالث ( محمود احمد اسماعٌل عثمان ) 

المدٌر الرابع (  الشركه فً عاللتها مع الغٌر والٌكون التصرف ملزما للشركه اال اذا ولعه المدٌر االول منفردا او اثنٌن مجتمعٌن 

من المدرٌن من الثانى الى الرابع  ولهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه 

 6512برلم       21191131المانون او الئحه التنفٌذٌه ، تارٌخ :  عمد الشركه او

السٌد احمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون دمحم احمد اسماعٌل عثمان )المدٌر االول (  -  1314

الثالث ( محمود احمد اسماعٌل عثمان ) المدٌر  اسماعٌل احمد اسماعٌل عثمان )المدٌر الثانى ( السٌد احمد اسماعٌل عثمان )المدٌر

الرابع (  الشركه فً عاللتها مع الغٌر والٌكون التصرف ملزما للشركه اال اذا ولعه المدٌر االول منفردا او اثنٌن مجتمعٌن من 

ا عدا ما احتفظ به صراحه عمد المدرٌن من الثانى الى الرابع  ولهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌم

 6512برلم       21191131الشركه او المانون او الئحه التنفٌذٌه ، تارٌخ : 

محمود احمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون دمحم احمد اسماعٌل عثمان )المدٌر االول (  -  1315

نى ( السٌد احمد اسماعٌل عثمان )المدٌر الثالث ( محمود احمد اسماعٌل عثمان ) المدٌر اسماعٌل احمد اسماعٌل عثمان )المدٌر الثا

الرابع (  الشركه فً عاللتها مع الغٌر والٌكون التصرف ملزما للشركه اال اذا ولعه المدٌر االول منفردا او اثنٌن مجتمعٌن من 

طات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد المدرٌن من الثانى الى الرابع  ولهم فً هذا الصدد اوسع السل

 6512برلم       21191131الشركه او المانون او الئحه التنفٌذٌه ، تارٌخ : 

 دمحم احمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  للجمعٌه العامه ، وله اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله -  1316

ضمن غرض الشركه االخص ولبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنفمد او االجل 

رى على كافه العمود االبتدائٌه والنهائٌه ،والحك فً لبض واستالم المبالغ المستحمه للشركه سواء كانت والتولٌع امام الشهر العما

 6512برلم       21191131نمدٌه او بشٌكات ، وحك وشراء وبٌع جمٌع المواد ، تارٌخ : 
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، وله اجراء كافه العمود والمعامالت اسماعٌل اجمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  للجمعٌه العامه  -  1317

الداخله ضمن غرض الشركه االخص ولبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وتولٌع 

بالنفمد وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه 

او االجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافه العمود االبتدائٌه والنهائٌه ،والحك فً لبض واستالم المبالغ المستحمه للشركه سواء 

 6512برلم       21191131كانت نمدٌه او بشٌكات ، وحك وشراء وبٌع جمٌع المواد ، تارٌخ : 

سئولٌة محدودة  مدٌر عام  للجمعٌه العامه ، وله اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله السٌد احمد اسماعٌل عثمان  ذات م -  1318

ضمن غرض الشركه االخص ولبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

طات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنفمد او االجل وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشار

والتولٌع امام الشهر العمارى على كافه العمود االبتدائٌه والنهائٌه ،والحك فً لبض واستالم المبالغ المستحمه للشركه سواء كانت 

 6512برلم       21191131نمدٌه او بشٌكات ، وحك وشراء وبٌع جمٌع المواد ، تارٌخ : 

محمود احمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  للجمعٌه العامه ، وله اجراء كافه العمود والمعامالت  -  1319

الداخله ضمن غرض الشركه االخص ولبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وتولٌع 

ذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنفمد وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات اال

او االجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافه العمود االبتدائٌه والنهائٌه ،والحك فً لبض واستالم المبالغ المستحمه للشركه سواء 

 6512برلم       21191131المواد ، تارٌخ : كانت نمدٌه او بشٌكات ، وحك وشراء وبٌع جمٌع 

دمحم احمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمهات والبضائع والمنموالت والتعامل مع ادارات المرور  -  1311

ت المالٌه كا السحب وشراء السٌارات وبٌعها باسم الشركه والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه باى نوع من المعامال

واالٌداع والتولٌع ع الشٌكات  وصرف الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفرج عن رأس مال ، الشركه وال ٌكون اى تصرف ملزم 

للشركه اال اذا ولعه المدٌر االول منفردا او اثنٌن مجتمعٌن من الثانى الى الرابع  مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها وله حك توكٌل او 

 6512برلم       21191131فوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ت

اسماعٌل اجمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمهات والبضائع والمنموالت والتعامل مع ادارات  -  1311

المالٌه باى نوع من المعامالت المالٌه كا المرور وشراء السٌارات وبٌعها باسم الشركه والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات 

السحب واالٌداع والتولٌع ع الشٌكات  وصرف الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفرج عن رأس مال ، الشركه وال ٌكون اى 

تعامل بها وله تصرف ملزم للشركه اال اذا ولعه المدٌر االول منفردا او اثنٌن مجتمعٌن من الثانى الى الرابع  مشفوعا بالصفه التى ٌ

 6512برلم       21191131حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

السٌد احمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمهات والبضائع والمنموالت والتعامل مع ادارات المرور  -  1312

البنون والمصارف والهٌئات المالٌه باى نوع من المعامالت المالٌه كا السحب وشراء السٌارات وبٌعها باسم الشركه والتعامل مع 

واالٌداع والتولٌع ع الشٌكات  وصرف الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفرج عن رأس مال ، الشركه وال ٌكون اى تصرف ملزم 

ابع  مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها وله حك توكٌل او للشركه اال اذا ولعه المدٌر االول منفردا او اثنٌن مجتمعٌن من الثانى الى الر

 6512برلم       21191131تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود احمد اسماعٌل عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمهات والبضائع والمنموالت والتعامل مع ادارات  -  1313

باسم الشركه والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه باى نوع من المعامالت المالٌه كا  المرور وشراء السٌارات وبٌعها

السحب واالٌداع والتولٌع ع الشٌكات  وصرف الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفرج عن رأس مال ، الشركه وال ٌكون اى 

مجتمعٌن من الثانى الى الرابع  مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها وله تصرف ملزم للشركه اال اذا ولعه المدٌر االول منفردا او اثنٌن 

 6512برلم       21191131حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ردا عبد الجواد جمعه لاسم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الغٌر وله منف -  1314

 فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به

صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

 امام

جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 البنون
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برلم       21191131والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات و االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل ، تارٌخ : 

12359 

لح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الغٌر وله منفردا فً موسى جمعه لاسم صا -  1315

 هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به

ل باسم الشركة وضمن اغراضها صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا الحك فى التعام

 امام

جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 البنون

 برلم      21191131والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات و االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل ، تارٌخ : 

12359 

عبد الرحمن لاسم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الغٌر وله منفردا فً هذا  -  1316

 الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به

لمدٌر منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ول

 امام

جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 البنون

برلم       21191131تارٌخ :  والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات و االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل ،

12359 

 عبد الجواد جمعه لاسم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على -  1317

 الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول

كة وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع الشر

 المبالغ

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 الشركه

 12359برلم       21191131وٌكون للسٌد / عبد الرحمن لاسم صالح ، تارٌخ :  بالنمد او باالجل 

 موسى جمعه لاسم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على -  1318

 الشراء والبٌع والرهن الصولالشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود 

الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع 

 المبالغ

عامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بم

 الشركه

 12359برلم       21191131بالنمد او باالجل  وٌكون للسٌد / عبد الرحمن لاسم صالح ، تارٌخ : 

 عبد الرحمن لاسم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على -  1319



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصولالشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذ

الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع 

 المبالغ

طات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشار

 الشركه

 12359برلم       21191131بالنمد او باالجل  وٌكون للسٌد / عبد الرحمن لاسم صالح ، تارٌخ : 

عبد الجواد جمعه لاسم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  و الٌسد / عبد الجواد جمعه لاسم صالح  مجتمعٌن او  -  1321

    21191131درة العاللات العامة للشركة فمط وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : منفردٌن حك ا

 12359برلم   

موسى جمعه لاسم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  و الٌسد / عبد الجواد جمعه لاسم صالح  مجتمعٌن او  -  1321

    21191131للشركة فمط وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  منفردٌن حك ادرة العاللات العامة

 12359برلم   

عبد الرحمن لاسم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  و الٌسد / عبد الجواد جمعه لاسم صالح  مجتمعٌن او منفردٌن  -  1322

برلم       21191131او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  حك ادرة العاللات العامة للشركة فمط وله حك توكٌل

12359 

اشرف كامل رحٌم عثمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌدصالحٌات مجلس االداره كما هى ، تارٌخ :  -  1323

 5781برلم       21191131

اسامه صبرى محمود على متولى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة السٌد / أسامة صبرى  -  1324

محمود على متولى  منفردا  الحك فى تمثٌل الشركة أمام الغٌر والتولٌع على كافة العمود والمعامالت الداخلة فى غرض الشركة 

شركة ولهما الحك شراء وإستئجار وتؤجٌر األصول الثابتة  والعمارات واالراضى  وإبرام الصفمات والمشارطات نٌابة عن ال

والسٌارات وله الحك فى بٌع األصول الثابتة والتولٌع على عمود البٌع فى الشهر العمارى  والتولٌع لدى البنون وفتح الحسابات 

 12435برلم       21191131سبك . ، تارٌخ :  والسحب واإلٌداع   وله الحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما

احمد دمحم حسن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر عام  للشركة وتحدد اختصاصتة بان ٌكون لة كافة الصالحٌات المالٌة و االدارٌة  -  1325

ك استالم الشٌكات واٌداع الدارة الشركة ولة حك فى كافة التعامالت المالٌة للشركة  اما فٌما ٌختص بتعامالت البنون فٌكون لة ح

 المبالغ النمدٌة و الشٌكات لدى البنون .

)ملٌون جنٌة  مصرٌا ( أو الل.اما عند اصدارشٌكات التى  1111111كما لو الحك فى السحب المبالغ النمدٌة من البنون حتى مبلغ 

م الشركة هو الطرف االول و الطرف ، )ملٌون جنٌة  مصرٌا( ٌكون التولٌع علٌها من طرفٌن مدٌر عا 1111111تزٌد  عن مبلغ 

 12199برلم       21191131تارٌخ : 

احمد دمحم حسن دمحم  شركة مساهمة  مدٌر عام  الثانى رئٌس مجلس االدارة او نائب رئٌس مجلس االدارة . ، تارٌخ :  -  1326

 12199برلم       21191131

و له  جك التولٌع امام الجهات الجكومٌة و الرلابٌة و توفٌر  -لشركة ولٌد دمحم بكر  شركة مساهمة  مدٌر  مسئوال ل -  1327

الهٌئة المومٌة للتامٌنات  -مكتب العمل  -مكتب السالمة و الصحة المهنٌة  -االشتراطات لتلن الجهات و هى على سبٌل الحصر 

ادارة الحماٌة المدنٌة باالسكندرٌة ،  -ابة الصناعٌة هٌئة الرل -الهٌئة المومٌة لسالمة الغذاء  -هٌئة التنمٌة الصناعٌة  -االجتماعٌة 

 1451برلم       21191131تارٌخ : 

عصام أمٌن عبد العزٌز سعدى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن  -  1328

ل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ بها صراحة عمد الشركة أو المانون أو أو منفردٌن فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعام

الئحتها التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللسٌد / دوجالس هاى والسٌد / عصام أمٌن عبد العزٌز سعدى "مجتمعان أو منفردان" الحك فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص التعامل باسم الشركة وضمن أغرضهاأمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطا

 11825برلم       21191131بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف ، تارٌخ : 

دوجالس هاي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فً  -  1329

طات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ بها صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحتها التنفٌذٌة هذا الصدد اوسع السل

للجمعٌة العامة وللسٌد / دوجالس هاى والسٌد / عصام أمٌن عبد العزٌز سعدى "مجتمعان أو منفردان" الحك فى التعامل باسم 

ومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم الشركة وضمن أغرضهاأمام جمٌع الجهات الحك

 11825برلم       21191131وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف ، تارٌخ : 

لغٌر ولهم معتز زكرٌا دمحم علً سالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عاللات عامة  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع ا -  1331

مجتمعٌن أو منفردٌن فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ بها صراحة عمد الشركة أو 

المانون أو الئحتها التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللسٌد / دوجالس هاى والسٌد / عصام أمٌن عبد العزٌز سعدى "مجتمعان أو منفردان" 

لتعامل باسم الشركة وضمن أغرضهاأمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى ا

 11825برلم       21191131الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف ، تارٌخ : 

ٌر  من سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج عن راس المال عصام أمٌن عبد العزٌز سعدى  ذات مسئولٌة محدودة  مد -  1331

وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها 

لحك فى تعٌٌن وعزل وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهما ا

مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

 11825برلم       21191131االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

هاي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  من سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج عن راس المال وكافة صور دوجالس  -  1332

التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهما 

وممتلكاتها العمارٌة ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام 

 11825رلم   ب    21191131كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

معتز زكرٌا دمحم علً سالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عاللات عامة  من سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج عن  -  1333

راس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة 

ك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهما الحك فى تعٌٌن ولصالحها وكذلن لهما ح

وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

برلم       21191131والصفمات التى تتعلك بمعامالت ، تارٌخ :  السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات

11825 

عصام أمٌن عبد العزٌز سعدى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر  -  1334

 11825برلم       21191131فمط . ، تارٌخ : فى كل او بعض ما ذكر والسٌد / معتز زكرٌا دمحم على سالم مدٌرا للعاللات العامة 

دوجالس هاي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض  -  1335

 11825برلم       21191131ما ذكر والسٌد / معتز زكرٌا دمحم على سالم مدٌرا للعاللات العامة فمط . ، تارٌخ : 

معتز زكرٌا دمحم علً سالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عاللات عامة  الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او  -  1336

    21191131تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر والسٌد / معتز زكرٌا دمحم على سالم مدٌرا للعاللات العامة فمط . ، تارٌخ : 

 11825برلم   

 3212برلم       21191131ٌن برسوم سالمة البرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : شٌر -  1337

احمد عبد المنعم عبد الواحد اباظة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس ادارة للشئون المالٌة  -  1338

 124135برلم       21191131واالدارٌة ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ادٌن على دمحم داود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس ادارة للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ : ن -  1339

 124135برلم       21191131

علً دمحم داود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ونائب رئٌس مجلس ادارة للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1341

 124135برلم       21191131تارٌخ : 

لوهلل احمد حامد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس ادارة للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ :  -  1341

 124135برلم       21191131

االدارٌة ، تارٌخ : مروان على دمحم داود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس ادارة للشئون المالٌة و -  1342

 124135برلم       21191131

عالء الدٌن علً خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس ادارة للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ :  -  1343

 124135برلم       21191131

لس ادارة للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ : ادغار توفٌمه ظرٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مج -  1344

 124135برلم       21191131

جورج بولٌنجر دنٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس ادارة للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ :  -  1345

 124135برلم       21191131

ارة  ونائب رئٌس مجلس ادارة للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ : عمر هانً ظرٌف  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1346

 124135برلم       21191131

برلم       21191131احمد عبد المنعم عبد الواحد اباظة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1347

124135 

 124135برلم       21191131ارة  استماله ، تارٌخ : نادٌن على دمحم داود  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1348

 124135برلم       21191131علً دمحم داود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1349

 124135برلم       21191131لوهلل احمد حامد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1351

 124135برلم       21191131مروان على دمحم داود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1351

 124135برلم       21191131عالء الدٌن علً خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1352

 124135برلم       21191131ارة  استماله ، تارٌخ : ادغار توفٌمه ظرٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1353

 124135برلم       21191131جورج بولٌنجر دنٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1354

 124135برلم       21191131عمر هانً ظرٌف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1355

تجدٌد مدة مجلس  -د عبد المنعم عبد الواحد اباظة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة احم -  1356

 124135برلم       21191131االدارة ، تارٌخ : 

تارٌخ تجدٌد مدة مجلس االدارة ،  -نادٌن على دمحم داود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1357

 124135برلم       21191131: 

تجدٌد مدة مجلس االدارة  -علً دمحم داود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1358

 124135برلم       21191131، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ :  -الدارة لوهلل احمد حامد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس ا -  1359

 124135برلم       21191131

تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ  -مروان على دمحم داود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1361

 124135برلم       21191131: 

تجدٌد مدة مجلس االدارة ،  -و مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة عالء الدٌن علً خلٌل  شركة مساهمة  عض -  1361

 124135برلم       21191131تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ  -ادغار توفٌمه ظرٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1362

 124135برلم       21191131: 

تجدٌد مدة مجلس االدارة ،  -بولٌنجر دنٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة جورج  -  1363

 124135برلم       21191131تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ :  -عمر هانً ظرٌف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1364

 124135م   برل    21191131

احمد عبد المنعم عبد الواحد اباظة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة للشئون الفنٌة ، تارٌخ  -  1365

 124135برلم       21191131: 

رٌخ : نادٌن على دمحم داود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة للشئون الفنٌة ، تا -  1366

 124135برلم       21191131

علً دمحم داود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ونائب رئٌس مجلس االدارة للشئون الفنٌة ، تارٌخ :  -  1367

 124135برلم       21191131

    21191131لفنٌة ، تارٌخ : لوهلل احمد حامد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة للشئون ا -  1368

 124135برلم   

مروان على دمحم داود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة للشئون الفنٌة ، تارٌخ :  -  1369

 124135برلم       21191131

للشئون الفنٌة ، تارٌخ : عالء الدٌن علً خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  1371

 124135برلم       21191131

ادغار توفٌمه ظرٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة للشئون الفنٌة ، تارٌخ :  -  1371

 124135برلم       21191131

دارة للشئون الفنٌة ، تارٌخ : جورج بولٌنجر دنٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس اال -  1372

 124135برلم       21191131

    21191131عمر هانً ظرٌف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة للشئون الفنٌة ، تارٌخ :  -  1373

 124135برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21191116ستانلى لالستثمار والتطوٌر العمارى   ش.ذ.م.م االسكندرٌة االلتصادٌة افالس ، تارٌخ : 5حكمت المحكمه   -  1

 3386برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

امرٌكانا فٌد  لصاحبها )عبد السمٌع عبد السمٌع عبد الرازق محارب(  امرٌكانا فٌد  لصاحبها عبد السمٌع عبد السمٌع عبد  -  1

 11337برلم       21191111، تارٌخ :  12الرازق محارب  

رازق محارب(  امرٌكانا فٌد  لصاحبها عبد السمٌع عبد السمٌع عبد الدولٌه لالعالف  لصاحبها )عبد السمٌع عبد السمٌع عبد ال -  2

 11337برلم       21191111، تارٌخ :  12الرازق محارب  

،  41  2117-2-1لصاحبها / اشرف عبدالمادر احمد لناوى  تجدٌد اول  TRUSTمنشؤة تراست للتمنٌة واالستٌراد والتصدٌر  -  3

 4813برلم       21191112تارٌخ : 

برلم       21191112، تارٌخ :  26  2118-11-21منشؤة الشهباء لصناعه البالستٌن لصاحبها / دمحم عونً دانٌال  تجدٌد ثالث  -  4

163837 

    21191112، تارٌخ :  26  2118-11-21منشؤة الشهباء لصناعه البالستٌن لصاحبها / دمحم عونً احمد دانٌال  تجدٌد ثالث  -  5

 163837برلم   

، تارٌخ :  95  2117-8-11منشاة دهب لتصنٌع المالبس الجاهزة لصاحبها / احمد متولى السٌد سالم  تجدٌد اول  -  6

 5186برلم       21191116

،  141  2118-6-23منشؤة المهندس لصناعة الفالتر والمرشحات لصاحبها / عبد الناصر المتولى المتولى عبد هللا  تجدٌد  -  7

 2318برلم       21191119تارٌخ : 

، تارٌخ :  143  2117-4-9لصاحبتها / كوثر عبد العزٌز عطٌة خلٌفة  تجدٌد اول  Sweet Cakesمنشاة سوٌت كٌكس  -  8

 4948برلم       21191119

تارٌخ :  ، 169  2116-9-19منشاة الفدوى لصناعة المالبس الجاهزة لصاحبها / رشدٌة حسن حسن محمود الثلث  تجدٌد اول  -  9

 4537برلم       21191111

، تارٌخ  171  2116-9-18منشاة الفدوى لصناعة المالبس الجاهزة لصاحبها / رشدٌة حسن حسن محمود الثلث  تجدٌد اول  -  11

 4537برلم       21191111: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  241  2118-11-3منشؤة المتحدة  لخامات الهٌدرولٌن لصاحبها / تامر فتحى عباس زبٌب  تجدٌد ثانى  -  11

 2581برلم       21191114

    21191114، تارٌخ :  241  2118-11-3منشؤة المتحدة للهٌدرولٌن لصاحبها / تامر فتحى عباس زبٌب  تجدٌد ثانى  -  12

 2581برلم   

، تارٌخ :  264  2117-11-26 الوطنٌه لالسمده و الكٌماوٌات )كٌما جرو( كٌمٌائً / سامً عبد المعبود خلٌل  تجدٌد ثالث -  13

 1449برلم       21191115

،  312  2119-1-4الشروق لصناعة المالبس الجاهزة والمنسوجات لصاحبها/ ولٌد ابراهٌم عبد العزٌز فرغلى  تجدٌد اول  -  14

 6246برلم       21191116تارٌخ : 

-1-4احبها /ولٌد ابراهٌم عبد العزٌز فرغلى  تجدٌد اول المصرٌة السعودٌة لصناعة المالبس الجاهزة و المنسوجات لص -  15

 6246برلم       21191116، تارٌخ :  312  2119

    21191121، تارٌخ :  371  2115-3-14منشاة هالتكس )لصاحبها / خٌر هللا مختار خلٌفة عبد الداٌم (  تجدٌد اول  -  16

 3497برلم   

، تارٌخ :  461  2114-1-26بالط لصاحبها / عمرو حسن الدٌب  تجدٌد ثالث منشؤة عمرو حسن الدٌب النتاج ال -  17

 551برلم       21191123

، تارٌخ :  461  2119-1-26منشؤة عمرو حسن الدٌب النتاج البالط لصاحبها / عمرو حسن الدٌب  تجدٌد رابع  -  18

 551برلم       21191123

    21191123، تارٌخ :  463  2118-12-22احبها جمال الغرباوى  تجدٌد ثالث منشؤة العالمٌة للصناعة والطباعة لص -  19

 1751برلم   

، تارٌخ :  511  2116-5-29لصاحبها/ احمد على عمار على  تجدٌد اول  g.c.eمنشاة العالمٌة للصناعات االلكترونٌة  -  21

 4341برلم       21191127

برلم       21191128، تارٌخ :  529  2118-8-3ارس ابو بكر احمد عٌد  تجدٌد اول دلتا باور للتصنٌع لصاحبها عبد الح -  21

5947 

    21191131، تارٌخ :  576  2118-7-31الكٌالوى للتنمٌة الزراعٌة لصاحبها / خٌرى سعد السٌد محمود  تجدٌد اول  -  22

 5946برلم   

 546برلم       21191131، تارٌخ :  611  2119-1-11منشؤة مارن بالست رافت عطا هارون خلٌل  تجدٌد رابع  -  23

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 6141برلم       21191111، تارٌخ :  7  2118-11-24" ش.م.م  تجدٌد اول  JOB NILEجوب ناٌل لالستشارات "  -  1

 4219برلم       21191112، تارٌخ :  47  2116-3-19احمد عبد المنعم دمحم دمحم وشرٌكٌه  تجدٌد اول  -  2

 4219برلم       21191112، تارٌخ :  46  2116-3-16احمد عبد المنعم دمحم محمود وشرٌكٌه  تجدٌد اول  -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 734برلم       21191112، تارٌخ :  31  2111-11-5شرٌكٌه  تجدٌد اول شركه وائل امام بسٌونً الحٌطً و -  4

 734برلم       21191112، تارٌخ :  31  2115-11-4شركه وائل امام بسٌونً الحٌطً وشرٌكٌه  تجدٌد ثانى  -  5

 1753م   برل    21191113، تارٌخ :  62  2118-12-28اٌجل فاشون للمالبس الجاهزه ش.م.م  تجدٌد ثالث  -  6

 134349برلم       21191113، تارٌخ :  63  2118-9-4بنن التعمٌر واالسكان ش.م.م  تجدٌد رابع  -  7

 6116برلم       21191116، تارٌخ :  96  2118-11-3ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  General supply -جنرال سبالى  -  8

 1921برلم       21191116، تارٌخ :  113  2118-11-27مستشفى دار الشفاء واالمل ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  9

 4852برلم       21191116، تارٌخ :  97  2117-2-21جنرال للتورٌدات ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  11

، تارٌخ :  134  2119-1-14ش.م.م  تجدٌد ثان  National textile companyان تى سى للمالبس الجاهزة  -  11

 2713برلم       21191118

 2699برلم       21191118، تارٌخ :  116  2119-1-14هامبورج سود اٌجٌبت للتوكٌالت المالحٌة ش.م.م  تجدٌد ثان  -  12

 5517برلم       21191119، تارٌخ :  139  2118-1-14مركز الحٌاة لالطفال وحدٌثى الوالدة ش.م.م  تجدٌد اول  -  13

 4452برلم       21191119، تارٌخ :  141  2116-7-27م  تجدٌد اول مركز اسكندرٌة المراض التخاطب ش.م. -  14

 1974برلم       21191119، تارٌخ :  148  2118-12-28عٌون الصمر للخدمات المتكاملة ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  15

برلم       21191119، تارٌخ :  138  2117-7-7مركز غلوش الطبى دمحم شعبان الرفاعى غلوش وشركاه  تجدٌد ثالث  -  16

161444 

برلم       21191119، تارٌخ :  138  2117-7-7مركز الهانوفٌل التخصصى مصطفى ٌوسف وشرٌكته  تجدٌد ثالث  -  17

161444 

  2117-7-7مستشفى الهانوفٌل التخصصى ) دمحم مصطفى دمحم فهمى و طارق دمحم عاطف سالم وشركاهم (  تجدٌد ثالث  -  18

 161444برلم       21191119، تارٌخ :  138

برلم       21191119، تارٌخ :  138  2117-7-7مصطفى ٌوسف وشركاه  تجدٌد ثالث  -مستشفى الهانوفٌل التخصصى  -  19

161444 

 2691برلم       21191111، تارٌخ :  159  2119-1-11مٌنا كونترى للمماوالت ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى  -  21

 4695برلم       21191111، تارٌخ :  174تجدٌد اول   2116-12-12ش ش.ذ.م.م  نورث ستار سبال -  21

 7326برلم       21191111، تارٌخ :  275المكتب المصري لالستشارات     -  22

برلم       21191113، تارٌخ :  211  2118-11-29حمدى عبد العزٌز حسن ابراهٌم وشركاه )شركة تضامن(  تجدٌد ثانى  -  23

2571 

برلم       21191113، تارٌخ :  211  2118-11-29حمدى عبد العزٌز حسن ابراهٌم وشركاه )شركة تضامن(  تجدٌد ثانى  -  24

2571 

 2571برلم       21191113، تارٌخ :  211  2118-11-29حمدى عبدالعزٌز حسن ابراهٌم وشرٌكٌه  تجدٌد ثانى  -  25

 2571برلم       21191113، تارٌخ :  211  2118-11-29حمدى عبدالعزٌز حسن ابراهٌم وشرٌكٌه  تجدٌد ثانى  -  26
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